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Afstudeerverslag Mei 1999 

Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerrapport met de titel: 'Waardering en prestatie in relatie; de 
ontwikkeling van een Woning Quick Scan'. Dit rapport is het resultaat van mijn 
afstudeeropdracht aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde, 
differentiatie Vastgoedbeheer. 

In de eerste plaats wil ik in dit voorwoord mijn begeleidingscommissie, Jos Smeets, Stefan 
Maussen en Brigitte Rijpers bedanken voor de, met name in het laatste deel van het 
afstudeertraject, intensieve begeleiding. 
Daamaast wil ik DAMEN-Consultants bedanken voor de stage-opdracht naar aanleiding 
waarvan deze afstudeeropdracht tot stand is gekomen en Stichting Interface voor de 
mogelijkheid om tijdens mijn afstuderen al enige werkervaring op te doen. 

Tenslotte wil ik nog het 'thuisfront' bedanken voor de steun en de mogelijkheid om op elk 
gewenst uur van de dag rustig te kunnen werken. Het is daamaast wel prettig wanneer j e 
partner in de 'vrije' dagen ook druk bezig is met haar studie. Zander deze steun zou het 
opofferen van een groot deel van de vrije tijd een stuk moeilijker zijn geweest. 
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Samenvatting 

Een klantgerichte werkwijze is een belangrijk speerpunt om de te beheren objecten, in dit 
geval woningcomplexen, 'goed in de markt' te houden. Vanuit een klantgerichte werkwijze 
wordt gezocht naar een zo optimaal mogelijke afstemming tussen vraag en aanbod. Hiertoe is 
onder andere een gedegen kennis nodig van dat aanbod. In dit onderzoek staat de 
ontwikkeling van een prestatiemeting, als onderdeel in deze kennisverwerving, centraal. Deze 
prestatiemeting bestaat uit een lijst van prestatieaspecten die een bepaald prestatieniveau 
meten. Uitgangspunt in dit onderzoek is dat deze prestatiemeting uit aspecten bestaat die de 
woonconsument belangrijk vindt. Daamaast wordt als voorwaarde gesteld dat de 
prestatiemeting het karakter van een 'Quick Scan' moet hebben. De aspecten worden bepaald 
aan de hand van een analyse van satisfactiegegevens, afkomstig uit woningmarktonderzoeken 
van Stichting Interface. Hierbij wordt, binnen de woonsituatie, alleen gekeken naar aspecten 
op het niveau van de woning en de woonvorm. De woonomgeving wordt buiten beschouwing 
gelaten. Op basis hiervan kunnen de volgende probleem- en doelstelling worden 
geformuleerd: 

De probleemstelling van dit onderzoek is: 
Hoe kan, op basis van de waardering door de woonconsument, een betrouwbaar 
meetinstrument voor de objectprestatie op woning- en complexniveau warden ontwikkeld, 
waarbij binnen de organisatie beschikbare informatie als bron van prestatiegegevens kan 
dienen? 

De doelstelling luidt: 
Op basis van beschikbare waarderingsgegevens een betrouwbaar meetinstrument 
ontwikkelen, dat de objectprestaties op woning- en complexniveau meet op basis van 
binnen de organisatie beschikbare informatie. 

Hoe men, op basis van de satisfactiegegevens, tot een prestatiemeting kan komen wordt aan 
de hand van een stappenplan toegelicht. Dit stappenplan wordt hieronder kort beschreven en 
op de volgende pagina afgebeeld. 

Alvorens te analyseren worden de beschikbare gegevens getypeerd en worden selecties in de 
gegevens gemaakt (stap 1). Aan de hand van een factoranalyse worden aspecten die een 
gemeenschappelijke dimensie meten ingedeeld in factoren. Vervolgens wordt met een 
regressie-analyse het onderlinge gewicht van de factoren bepaald. Na analyse (stap 2) resteren 
de belangrijkste factoren. 
De waarderingsaspecten in deze factoren dienen als uitgangspunt voor de prestatieaspecten. 
Bij het opstellen van de aspectenlijst worden de aspecten getoetst op meetbaarheid (stap 3) en 
beschikbaarheid (stap 4). Na deze toets blijven een aantal aspecten over voor de 
prestatiemeting. De resterende aspecten worden vervolgens beoordeelt op een evenwichtige 
samenstelling en hiertoe afgezet tegen de oorspronkelijke, uit de analyse afkomstige, indeling 
naar factoren. Wanneer deze controle is uitgevoerd worden de prestatieaspecten definitief 
geformuleerd en kunnen schaalverdelingen worden opgesteld (stap 5). Dit proces wordt 
hieronder afgebeeld in het stappenplan. 
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Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

Stap 5 

Typeren van 

< Beschikbare data 
survey-onderzoek 

data voor secundaire analyse 

Uitgangssituatie 

Selecti~ van aspecten aan de hand van een 
bepaling van re kwaliteitsaspecten d.m.v. analyse 

Stap I :Maken van selecties binnen de beschikbare data 
De beschikbare waarderingsgegevens hebben betrekking op complexen binnen de 
Eindhovense woningmarkt. Dit woningmarktgebied wordt gekenmerkt door een stedelijk 
karakter en vormt de 'context' voor dit onderzoek. De woonsituatie, die binnen deze 'context' 
moet worden bekeken, bestaat uit een aantal schaalniveaus. De schaalniveaus die kunnen 
worden onderscheiden zijn woning, woonvorm en woonomgeving, waarbij de eerste twee 
binnen de directe invloed van de beheerder vallen. De beheerverantwoordelijkheid voor de 
woonomgeving ligt voomamelijk bij de lokale overheid. Op basis hiervan worden in dit 
onderzoek het niveau van de woning en de woonvorm verder uitgewerkt. 

Prestaties worden bij eengezinswoningen door een ander samenstel van fysiek/ ruimtelijke 
eigenschappen geleverd dan bij meergezinswoningen. Dit kan leiden tot een andere structuur 
in de waardering en dus een andere volgorde van belang voor de verschillende aspecten. 
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Hierdoor kunnen deze twee woningtypen niet gezamenlijk worden geanalyseerd. In dit 
onderzoek wordt vanwege de beperkte tijd die ter beschikking staat en een groter aantal 
beschikbare 'cases' (en daarmee minder kans op toevalsfouten) gekozen voor een analyse van 
de eengezinswoning. 
Het bestand bestaat uit woningen uit zowel de koop- als de huursector. Uit de literatuur1 
wordt duidelijk dat de eigendomsverhoudingen een sterke invloed kunnen hebben op de 
waardering. Of dit werkelijk het geval is wordt onderzocht door de afzonderlijke analyses van 
de koop- en huursector te vergelijken. 

Stap 2: Bepaling van de relevante kwaliteitsaspecten; Satisfactiegegevens en Analyse 
Nadat de hierboven beschreven selecties zijn gemaakt worden de satisfactiegegevens 
geanalyseerd. Het gebruik van satisfactiegegevens heeft als belangrijkste voordeel dater 
wordt gewerkt vanuit een brede basis van deelaspecten waarvan via analyse de belangen 
kunnen worden bepaald. Deze methode verdient aanbeveling boven het meten van wensen en 
voorkeuren waarbij slechts een kleine set van attributen ter beschikking staat. 

Hoewel het bestand een onderscheid naar doelgroepen mogelijk maakt wordt de vraagkant, in 
het kader van de ontwikkeling van een prestatiemeting, niet gesegmenteerd. De meting moet 
algemeen bruikbaar zijn en niet bij voorbaat worden toegespitst op een bepaalde groep van 
consumenten. Dit onderscheid is pas relevant bij de afstemming tussen vraag en aanbod, na 
meting van prestatie en waardering. 

Er wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van een factor- en regressie-analyse. In de factor
analyse worden aspecten, die een gemeenschappelijke dimensie in de gegevens meten, 
ingedeeld in factoren. Deze 'samenvoeging' van aspecten is nodig om een vertekend beeld in 
de regressie-analyse te voorkomen. Iedere factor krijgt een 'label', gebaseerd op de dimensie 
die wordt gemeten. In de regressie-analyse worden de onderlinge belangen van de factoren 
bepaald; de Beta-coefficienten. 

1 'De klant in beeld' ; publicatie NWR, onderzoek door Bouwmeester, Elsinga en Priemus, 1997 
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De uitgangssituatie omvat de volgende aspecten, onderverdeeld naar groepen van 
'gemeenschappelijke' aspecten in de enquete: 

Tabel I : Aspecten die het uitgangspunt voor de analyse vormen 

Schaalniveaus Groep van aspecten in de enquete Aspecten 
Woning Grootte van de woning Grootte van de woonkamer 

Grootte van de keuken 
Grootte van de badkamer 
Grootte van de hoofdslaapkamer 
Grootte van de tweede slaapkamer 
Grootte van de bergruimte in de woning 
Grootte van de bergruimte buiten de woning 
Grootte van het balkon 
Grootte van de tuin 
Aantal slaapkamers 

Bruikbaarheid van de woning Bruikbaarheid van de woonkamer 
Bruikbaarheid van de keuken 
Bruikbaarheid van de badkamer 
Bruikbaarheid van de hoofdslaapkamer 
Bruikbaarheid van de overige slaapkamers 
Bruikbaarheid bergruimte in de woning 
Bruikbaarheid bergruimte buiten de woning 
Bruikbaarheid van de zolder 
Bruikbaarheid van de tuin 
Bruikbaarheid van het balkon 

V oorzieningen in de woning V oorzieningen in de badkamer 
V oorzieningen in de keuken 
Beveiliging tegen inbraak 
Verwarming 
Plaats van de cv ketel 
Plaats van de aansluiting voor de wasmachine 
Warm water voorziening 
Capaciteit electra 

Technische staat van de woning warmte-isolatie 
Geluidsisolatie 
Ventilatiemogelijkheden 
Afwerking van het interieur 
Onderhoudsstaat buitenkant woning 
Tochtoverlast 
V ochtoverlast 

Woonvorm Semi-openbaar V erlichting achterpaden 
Veiligheid achterpaden 
Onderhoud achterpaden 
Netheid achterpaden 
Toegankelijkheid achterpaden 

De analyse wordt in eerste instantie gemaakt voor de woonvorm en woning om zo, op dit 
niveau, de onderlinge belangen van alle aspecten, ingedeeld in factoren, te bepalen. In tabel 2 
wordt deze indeling in factoren weergegeven. In deze analyse vallen de aspecten met 
betrekking tot het balkon af omdat deze een te groot aantal 'missing values' hebben voor de 
eengezinswoning. De factoren zijn van boven naar beneden in afnemende volgorde van 
'belangrijkheid' gerangschikt. Deze volgorde is bepaald aan de hand van de regressie-analyse. 
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Tabel 2· lndeling van aspecten in factoren. Factoren nemen van boven naar beneden af in belang 

Schaalniveaus Factoren (' label ') Aspecten 
Woning en Technische staat Warmte-isolatie 
woonvorm Geluidsisolatie 

V entilatiernogelijkheden 
Afwerking van het interieur 
Onderhoudsstaat buitenkant woning 
Tochtoverlast 
V ochtoverlast 
Beveiliging inbraak 

Grootte van de woning Grootte van de woonkamer 
Bruikbaarheid van de woonkamer 
Grootte van de hoofdslaapkamer 
Bruikbaarheid van de hoofdslaapkamer 
Grootte van de tweede slaapkamer 
Bruikbaarheid van de overige slaapkamers 
Aantal slaapkamers 

Semi-openbaar Verlichting achterpaden 
Veiligheid achterpaden 
Onderhoud achterpaden 
Netheid achterpaden 
Toegankelijkheid achterpaden 

V oorzieningen in de woning Verwarming 
Plaats van de cv ketel 
Plaats van de aansluiting voor de wasmachine 
Warm water voorziening 
Capaciteit electra 

Badkamer Grootte badkamer 
V oorzieningen badkamer 
Bruikbaarheid badkamer 

Prive-buitenruimte Grootte tum 
Bruikbaarheid tum 

Keuken Grootte keuken 
V oorzieningen keuken 
Bruikbaarheid keuken 

Berging binnen Grootte van de bergruimte in de woning 
Bruikbaarheid bergruimte in de woning 

Berging buiten Grootte van de bergruimte buiten de woning 
Bruikbaarheid bergruimte buiten de woning 

Zolder Bruikbaarheid van de zolder 

De onderlinge gewichten van deze factoren zijn bepaald voor zowel de koop- als de 
huursector. Er blijkt voor de verschillende sectoren koop- en huur weinig verschil in de 
gewichten van de factoren onderling en ook in vergelijking tot een analyse van het totale 
bestand zijn slechts minieme verschillen waameembaar. Er kan in dit onderzoek dan ook geen 
groot verschil tussen de koop- en huursector worden waargenomen. (Dit alles binnen de 
selectie van eengezinswoningen op woonvorm- en woningniveau.) 
Vervolgens wordt een analyse voor de totale woonsituatie gemaakt. Dit vanwege het uit 
eerder onderzoek gebleken grote belang van de woonomgeving binnen de totale woonsituatie. 
Op deze manier vallen een aantal factoren op woonvorm- en woningniveau af. Op basis van 
deze analyse resteren de volgende 6 factoren, met in totaal 29 aspecten, op woonvorm- en 
wonmgmveau. 
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De factoren zijn wederom gerangschikt in een afuemende volgorde van belang. 

Tabel 3· Resterende aspecten (ingedeeld in fac toren) na de analyse waarin de woonomgeving is meegenomen 

Schaalnjveaus Factoren Aspecten 
Woning en Technische staat W armte-isolatie 
woonvorm Geluidsisolatie 

Ventilatiemogelijkheden 
Afwerking van het interieur 
Onderhoudsstaat buitenkant woning 
Tochtoverlast 
V ochtoverlast 
Beveiliging inbraak 

Semi-openbaar Verlichting achterpaden 
V eiligheid achterpaden 
Onderhoud achterpaden 
Netheid achterpaden 
Toegankelijkheid achterpaden 

Grootte van de woning Grootte van de woonkamer 
Bruikbaarheid van de woonkamer 
Grootte van de hoofdslaapkamer 
Bruikbaarheid van de hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 

V oorzieningen in de woning Verwarming 
Plaats van de cv ketel 
Plaats van de aansluiting voor de wasmachine 
Warm water voorziening 
Capaciteit electra 

Badkamer Grootte badkamer 
V oorzieningen badkamer 
Bruikbaarheid badkamer 

Keuken Grootte keuken 
V oorzieningen keuken 
Bruikbaarheid keuken 

Binnen de totale woonsituatie blijkt er een sterke samenhang te zijn tussen de aspecten die de 
prestaties voor het semi-openbare gebied meten en de aspecten die de sociale overlast meten. 
In een regressie-analyse met daarin alle factoren binnen de woonsituatie valt vanwege deze 
hoge correlatie een van de factoren buiten de analyse. In de voor dit onderzoek gebruikte 
onderzoeksresultatem vallen de aspecten m.b.t. de achterpaden eruit. De sterk gecorreleerde 
factor ' sociale overlast' blijkt wel belangrijk te zijn binnen de totale woonsituatie. In dit 
onderzoek wordt alleen gekeken naar het woonvorm en woningniveau. Vanwege het hoge 
belang van de sociale overlast, en daarmee dus ook de achterpaden, binnen de totale 
woonsituatie worden de achterpaden wel meegenomen in de analyse in dit onderzoek. Binnen 
de factor 'grootte van de woning' valt het op dat de aspecten 'grootte 2e slaapkamer' en 
'bruikbaarheid overige slaapkamers' erbuiten zijn gevallen. 
De 29 aspecten afkomstig uit de analyse dienen als uitgangspunt voor de prestatieaspecten. 
Deze worden getoetst op meetbaarheid en beschikbaarheid. 

2 Afstudeeronderzoek Rijpers, 1998 
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Stap 3: Toets meetbaarheid 
In de toets van de meetbaarheid wordt gekeken in hoeverre de waarderingsaspecten reeds 
voldoen aan de eisen die in dit onderzoek warden gesteld aan de prestatieaspecten. Er wordt 
gesteld <lat deze aspecten objectief meetbaar en kwantificeerbaar moeten zijn. Het aspect 
moet, om te beginnen, in objectieve termen gedefinieerd zijn. De 'objectieve' waarden moeten 
gemeten kunnen warden op een ordinale schaal. Dit wil zeggen dat er een rangschikking van 
hoog naar laag mogelijk moet zijn. Daarbij moet in een meetinstructie de te meten eenheid en/ 
ofbron van prestatiegegevens warden aangegeven. 
Op basis van deze voorwaarden kunnen de waarderingsaspecten warden vertaald naar 
prestatieaspecten. De aspecten die niet redelijkerwijs meetbaar kunnen warden gemaakt vallen 
af. 

Stap 4: Toets beschikbaarheid 
De resterende aspecten warden getoetst op beschikbaarheid. De beschikbaarheid wordt 
bekeken vanuit een aantal voor dit onderzoek gekozen bronnen. Voorwaarde voor de bron is 
<lat gegevens gerelateerd zijn aan marktcomplexen. Zodoende is bekend welk object de 
prestatie levert en <lit kan, in het kader van het strategisch voorraadbeheer, warden gerelateerd 
aan de vraag van de (zittende of toekomstige) bewoner. Als toegevoegd criterium aan de 
beschikbaarheid is gesteld dat het ' eenvoudige' beschikbaarheid moet zijn. Hierdoor vallen 
bronnen als plattegronden en 'opnames in het veld' af en resteren het 
W(oning)W(aarderings)S(telsel) en overige informatie aanwezig bij de beheerder. Deze 
laatste omvat zowel informatie aanwezig in bestanden anders dan het WWS als de 
persoonsgebonden informatie. 

Vanuit deze bronnen wordt de informatie, nodig om de aspecten te kunnen definieren in 
termen van een prestatieschaal, geYnventariseerd op beschikbaarheid. In eerste instantie wordt 
gekeken naar de 1 op 1 beschikbaarheid. Dit wil zeggen <lat wordt gekeken naar gegevens die 
direct zijn over te nemen uit het WWS of de overige informatie van de beheerder. De 
informatie bij de beheerder wordt in dit onderzoek bepaald aan de hand van prestatie
aspecten, die reeds in onderzoeken van Interface zijn gemeten. Vervolgens kan voor de 
aspecten waar geen 1 op 1 beschikbaarheid voor is, warden gekeken of dit via samenstellende 
aspecten nog kan warden bereikt. Een voorbeeld hiervan is de overlast van vocht binnen de 
woning. Dit kan gedeeltelijk warden bepaald door ventilatiemogelijkheden, gebreken in de 
constructie, koudebruggen etc. Wanneer <lit beschikbaar is kan de prestatieschaal op basis van 
deze samenstellende gegevens warden gedefinieerd. De beschikbare gegevens zijn bepalend 
voor de samen te stellen prestatieschaal. Na de toets van meetbaarheid en beschikbaarheid 
blijven de volgende aspecten over: 
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I 

Tabel 4: Resterende aspecten (ingedeeld in factoren) na de toets van meetbaarheid en beschikbaarheid. 

Schaalniveaus Factoren Aspecten Toets Toets Lijst 
meetbaar- beschik-
heid baarheid 

Woning Technische staat Warmte-isolatie x x * 
Geluidsisolatie x x * 
Ventilatiemogelijkheden x x * 
Afwerking van het interieur 
Bouwtechnische staat buitenkant woning x x * 
Tochtoverlast x 
Vochtoverlast x 
Beveiliging inbraak x x * 

Grootte van de Grootte van de woonkamer x x * 
woning Bruikbaarheid van de woonkamer 

Grootte van de hoofdslaapkamer x x * 
Bruikbaarheid van de hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers x x * 

Voorzieningen Verwarming x x * 
in de woning Plaats van de cv ketel 

Plaats van de aansluiting voor de wasmachine x 
Warm water voorziening x x * 
Capaciteit electra x x * 

Badkamer Grootte badkamer x x * 
Voorzieningen badkamer x x * 
Bruikbaarheid badkamer 

Keuken Grootte keuken x x * 
Bruikbaarheid keuken 
Voorzieningen keuken x x * 

Woonvorm Semi-openbaar Verlichting en zichtlijnen achterpaden x x * 
Onderhoud en netheid achterpaden x 
Toegankelijkheid achterpaden x x * 

De nu resterende aspecten zijn in principe de aspecten die worden opgenomen in de Quick 
Scan. Er dient, alvorens over te gaan naar het opstellen van de schaalverdeling, te worden 
gekeken naar het aantal aspecten dat per factor is overgebleven. 
Na de analyse binnen de totale woonsituatie was sprake van een aantal aspecten ingedeeld in 
factoren. Om per factor voldoende aspecten over te houden, na de toets van meetbaarheid en 
beschikbaarheid, verdient het aanbeveling dater verhoudingsgewijs per factor ongeveer 
evenveel aspecten afvallen. Om na te gaan of dit ook werkelijk het geval is wordt na deze 
toetsing een evaluatie van het resultaat uitgevoerd. In een tabel kan dit als volgt worden 
weergegeven: 

Tabel 5 

Technische staat 
Semi-openbaar 
Grootte van de woning 
Voorzieningen 
Badkamer 

Aantal aspecten per factor voor toets 
meetbaarheid en beschikbaarheid 
8 
5 samengevoegd tot 3 meetaspecten 
5 
5 
3 

Aantal aspecten per factor na toets 
meetbaarheid en beschikbaarheid 
5 
2 (= 4 oorspronkelijke aspecten) 
3 
3 
2 

, Keuken 3 2 

Bij alle factoren is het aantal aspecten met (iets meer dan) een derde deel afgenomen. Dit 
houdt in dat de onderlinge verhoudingen ( ongeveer) hetzelfde zijn gebleven. Zodoende 
resteren de bovenstaande 1 7 aspecten, weergegeven in tabel 4 en aangegeven met een '*' in 
de rechterkolom, voor de Quick Scan. 
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Stap 5 Het definieren van de prestatie-aspecten 
In deze stap worden de aspecten objectief geformuleerd en er wordt een ordinale 
schaalverdeling opgesteld op basis van de beschikbare gegevens. De schaalverdeling dient 
zodanig te zijn dat het de 'range' omvat waarin, binnen de sociale huursector, de prestaties 
worden geleverd. Ter bepaling hiervan worden eerder opgestelde prestatieschalen als 
uitgangspunt gebruikt. Voor ieder aspect wordt een meetinstructie opgesteld, waarin de te 
volgen meetprocedure en eventueel te hanteren bronnen worden aangegeven. De uiteindelijke 
aspectenlijst is opgenomen in bijlage 9. 

Conclusies 

1. Het probleem bij veel satisfactieonderzoeken is het ontbreken van een objectieve maatstaf 
om de satisfactiescore tegen af te zetten. Dit is in dit onderzoek opgelost door de confrontatie 
van de waardering met de prestatie. Het meten van de satisfactie van de woonconsument 
vormt een aanknopingspunt voor het opstellen van deze prestatiemeting. De belangen die de 
klant aan de verschillende aspecten binnen de woonsituatie toekent zijn hierbij bepalend voor 
de uiteindelijke samenstelling van de lijst. 

2. In de 'Quick Scan' kunnen alleen aspecten worden opgenomen waarvoor in het gebruikte 
woningmarktonderzoek de waardering is gemeten. Het is zodoende mogelijk dat variabelen 
die door de consument wel belangrijk worden gevonden, niet in de enquete en dus niet in de 
Quick Scan zijn opgenomen. Hierbij kan worden gedacht aan oppervlakte bijkeuken, 
aanwezigheid van een tweede toilet etc. 

3. De 'context' van dit onderzoek legt beperkingen op voor de generaliseerbaarheid van de 
prestatiemeting. De beperking in dit onderzoek wordt gevormd door de waarderingsgegevens 
uit het 'stedelijke gebied' Eindhoven op basis waarvan de lijst is opgesteld. Zodoende zal deze 
lijst alleen in een stedelijk gebied, vergelijkbaar met de regio van Eindhoven, kunnen worden 
toegepast. In niet stedelijke gebieden of groot-stedelijke gebieden als de randstad kunnen 
factoren een andere volgorde van belang hebben, als gevolg van andere prioriteiten van 
woonconsumenten in die gebieden. De lijst kent in deze hoedanigheid nog zijn beperkingen. 

4. Een volgende beperking wordt gevormd door de in dit onderzoek gemaakte afbakeningen. 
De gebruikte waarderingsgegevens zijn afgebakend op het niveau van de woning en de 
woonvorm. Daamaast is een afbakening gemaakt van de eengezinswoning op basis van grote 
verschillen in fysiek/ ruimtelijke eigenschappen van de woning en het semi-openbare gebied 
ten opzichte van de meergezinswoning. Het woning- en woonvormniveau bepaalt slechts een 
deel van de waardering van de totale woonsituatie. Een ander belangrijk deel komt voor 
rekening van de woonomgeving. Uit eerder onderzoek zijn met name aspecten m.b.t. de 
sociale kenmerken in deze woonomgeving belangrijk gebleken binnen de woonsituatie. 
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5. Uit dit onderzoek is gebleken dat wat betreft de woning en de woonvorm, beschouwd 
binnen de woonsituatie, de technische staat de belangrijkste factor binnen de eengezinswoning 
is, gevolgd door respectievelijk de achterpaden, de woon- en slaapkamer, de voorzieningen 
binnen de woning, de badkamer en de keuken. Er zijn geen grote verschillen waameembaar 
tussen de koop- en huursector. 

6. De in dit onderzoek opgestelde lijst is toegespitst op de sociale huursector. Wanneer de 
prestatiemeting binnen een andere prijsklasse plaats vindt zal een andere schaalverdeling 
nodig zijn. Er kan hierbij worden gedacht aan een tweedeling (goedkope/ gemiddelde en dure 
sector) 

7. Het aantal aspecten in de feitelijke Scan is uitgebreider dan wel beperkter omdat de 
beschikbaarheid gedeeltelijk kan varieren. De potentiele Scan, bepaald op basis van de 
analyse en de toets van meetbaarheid, dient als uitgangspunt voor de toets van 
beschikbaarheid. De beschikbaarheid in het WWS is onveranderlijk, de inteme 
beschikbaarheid bij een beheerder hangt af van reeds verrichte inspanningen 

8. Geconcludeerd kan worden dat voor sommige aspecten een discrepantie kan bestaan tussen 
hetgeen waar de consument aan denkt bij het geven van de waardering en de, met de Quick 
Scan gemeten, prestatie. In de enquete wordt bijvoorbeeld gevraagd naar het 
voorzieningenniveau van badkamer en keuken. Hierbij is het de vraag of de consument, 
wanneer deze z'n waardering uitspreekt, ook dezelfde onderdelen in gedachte heeft als die 
omschreven in de prestatiemeting. Dit zal nooit 100% gelijk zijn. 

12 



Afstudeerverslag Mei 1999 

Inhoudsopgave 

Voorwoord 

Sam en vatting 

Hoofdstuk 1 De waardering als uitgangspunt 
1.1 Aanleiding van dit onderzoek 
1.2 Probleemschets 
1.3 Probleem- en doelstelling en onderzoeksvragen 
1.4 Onderzoeksopzet 

Hoofdstuk 2 De waardering als uitgangspunt 
2.1 Typering van de beschikbare data 
2.2 Afbakening onderzoeksgebied 

2.2.1 Afbakening binnen de woonsituatie 
2.2.2 Aspecten op woningniveau 
2.2.3 Aspecten op het niveau van de woonvorm 

2.3 Afbakening eengezinswoning 
2.4 Onderscheid koop en huur 
2.5 De satisfactiemeting als uitgangspunt voor de analyse 

2.5 .1 Begrippen; prestatie, waardering en kwaliteit 

2.5.2 Woonsatisfactieonderzoek als uitgangspunt voor analyse 
2.5.3 Doelgroepen in relatie tot dit onderzoek 

Hoofdstuk 3 Selectie van aspecten 
3.1 Analyse op woonvorm- en woningniveau 

3 .1.1 Proces 
3 .1 .2 De analyse per stap van het proces 

3 .2 De analyse binnen de woonsituatie 
3.3 Evaluatie 

Hoofdstuk 4 Van waardering naar prestatie 
4.1 Van waarderings- naar prestatieaspect; meetbaarheid 

4 .1.1 V oorwaarden meetbaarheid 

4.1.2 Toets meetbaarheid 

4.2 Van waarderings- naar prestatieaspect; beschikbaarheid 
4.2.1 Bronnen en beschikbaarheid 
4.2.2 Toets beschikbaarheid 

4.3 De aspectenlijst 

Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 
5.1 Conclusies 
5 .2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

lnhoudsopgave 

2 

3 

15 
15 
17 
19 
20 

23 
23 
26 
26 
30 
33 
34 
34 
36 
36 
38 
41 

43 
43 
43 
44 
50 
52 

55 
55 
55 
60 
62 
62 
64 
66 

69 
69 
70 

14 



Afst:udeerverslag Mei l 999 Hoofdstuk I 

Hoof dstuk 1. lnleiding 

1.1 Aanleiding van dit onderzoek 

De huidige woningmarkt kan, vanwege de relatief geringe nieuwbouwstroom, warden 
getypeerd als een voorraadmarkt. Om binnen deze ruime voorraadmarkt de te beheren 
objecten 'goed in de markt te houden' is onder andere een klantgerichte werkwijze een 
belangrijk speerpunt. 
Door demografische, economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen warden de 
woonwensen gecompliceerder. Deze differentiatie in woonwensen zal voor een aanzienlijk 
deel in de bestaande voorraad moeten warden verwezenlijkt. 
Deze ontwikkelingen maken het voor de verhuurders van groat belang om kritisch te zijn wat 
betreft de geboden kwaliteit en te zorgen voor een optimale afstemrning van vraag en aanbod. 
De kwaliteit wordt bepaald door het oordeel dat de gebruiker uitspreekt over het betreffende 
produkt. Het voeren van een duidelijk doelgericht beleid zal noodzakelijk zijn om deze 
gewenste kwaliteiten te kunnen leveren. Zowel de comrnerciele beheerder als de corporatie 
heeft baat bij een accurate kennis van zijn eigen aanbod. Op deze manier kunnen vroegtijdig 
(fysieke) zwakheden en eventueel (in combinatie met de wensen en eisen van doelgroepen) 
verhuurbaarheidsproblemen warden gesignaleerd. 
De kwaliteit kan naar twee parameters onderscheiden warden; 
Enerzijds de objectieve prestaties (van het produkt), anderzijds de door de gebruiker gewenste 
prestaties die meespelen in het oordeel dat bij de gebruiker tot stand komt met betrekking tot 
de actuele situatie. Binnen het spanningsveld van de objectief vast te stellen produktprestaties 
en de subjectieve waarderingscomponent is dit onderzoek tot stand gekomen, waarbij het 
accent ligt op de ontwikkeling van een betrouwbare meetinstrument voor de 
produktprestaties. De functies die kunnen warden toegekend aan dit instrument warden 
beschreven aan de hand van indeling naar de mogelijke functies van informatiesystemen. 
Deze functies zijn: 

- De meetfunctie; Hierbij gaat het om het tijdig opsporen en signaleren van zowel sterke als 
zwakke punten (early warning system/ kwaliteitsmeting) en de ontwikkelingen daarin 
(monitoring) 

- De planningsfunctie; met deze systemen kunnen de planmatigheid en de rationaliteit van het 
beheer versterkt warden. Door een meetsysteem warden niet alleen de feitelijke effecten van 
het beheer beter zichtbaar, maar kunnen ook de onbedoelde effecten aangetoond warden. 
Hiermee wordt een planmatig langere termijn inzet van het beheersinstrumentarium mogelijk. 

- De evaluatiefunctie; Deze functie heeft betrekking op het zichtbaar maken van de mate 
waarin gekozen doelstellingen feitelijk bereikt zijn en van de mate waarin versterkte aandacht 
wenselijk is. 

- De comrnunicatiefunctie; Informatiesystemen bieden een zakelijke basis voor communicatie 
tussen de verschillende diensten, beheerders en andere belanghebbenden. De invoering ervan 
kan voor de verticale en horizontale comrnunicatie binnen en tussen organisaties een 
beduidende functie vervullen. 
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In het kader van dit onderzoek kunnen deze functies voor de Quick Scan als volgt worden 
ingevuld; 

1. De meetfunctie: 
Het instrument is in de eerste plaats bruikbaar als een meetlat om de prestaties van complexen 
vast te leggen. Doel kan daarbij zijn het onderling positioneren van de complex en of het 
nagaan of alle complexen aan gestelde minimale prestatie- of kwaliteitseisen voldoen. Zeker 
wanneer een referentiebeeld aanwezig is (bijvoorbeeld het gemiddelde beeld voor het totale 
bezit of bepaalde marktsegmenten daarvan, dan wel een regionaal of landelijk beeld), geeft het 
de verhuurder inzicht in de kwaliteit van zijn bezit. 

2. De planningsfunctie 
Op grond van de meting kan een probleemanalyse plaats vinden. Op basis van deze 
probleemanalyse kunnen de mogelijke oplossingen geformuleerd worden. Hierbij valt te 
denken aan het vergelijken van de geboden prestatie met de wensen van verschillende 
doelgroepen. Gezocht kan worden naar de beste 'match'. De mate van 'mismatch' heeft 
invloed op de te kiezen oplossingen. Op basis van gevonden resultaten kan bijvoorbeeld een 
gedifferentieerd huurbeleid worden ontwikkeld, waarbij de huurprijzen worden afgestemd op 
de geboden kwaliteit. Deze prijs/kwaliteit verhouding kan worden afgezet tegen de huidige 
WWS (WoningWaarderingsStelsel) score. In deze functie kan het instrument dienen als 
hulpmiddel in het strategisch voorraadbeheer. 

3. Evaluatiefunctie 
Hierbij worden de resultaten van de beleidsmaatregelen geevalueerd. De prestatiemeting kan 
hierbij als hulpmiddel dienen wanneer het wordt gecombineerd met de waarderingsgegevens 
na een ingreep. De vraag is in hoeverre het gewenste effect is bereikt met de toegepaste 
oplossingen. Deze functie heeft een terugkoppelende werking waardoor een cyclische 
werkwijze van signalering, beoordeling en strategiebepaling ontstaat. 

4. Communicatiefunctie 
Aan de hand van de opgenomen aspecten in de lijst kan het als communicatie-instrument 
fungeren in het overleg met andere partijen. Te denken valt aan het maken van prestatie
afspraken tussen woningcorporaties en gemeenten op het terrein van de kwaliteit van het 
woningbezit, of aan het overleg met bewoners over de kwaliteit van complexen. 
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1.2 Probleemschets 

Wanneer een prestatiemeting wordt ontwikkeld dient bekend te zijn welke prestaties van 
belang zijn voor het beoogde doel. In dit onderzoek staat de ontwikkeling van een instrument 
centraal dat ter ondersteuning dient bij het realiseren van een belangrijk onderdeel van de 
totale doelstelling van de beheerder. Dit onderdeel van de doelstelling kan in ruime zin 
worden omschreven als: 
'Die behoeften van de klant bevredigen die betrekking hebben op het te beheren object.' 

Hiertoe dient inzicht te zijn in zowel de geboden als de gevraagde prestatie. De 
gevraagde prestatie kan worden afgeleid uit de tevredenheid van de klant met de buidige 
situatie. Het klantgericbte denken wordt ook terug gevonden in bet prestatieconcept. 'Binnen 
het prestatieconcept wordt gedacbt in termen van resultaten voor de gebruiker in plaats van 
oplossingen die door deskundigen worden voorgesteld. De belangrijkste voorwaarde is dat 
deze resultaten kwantificeerbaar en verifieerbaar zijn. '(Smeets en Dogge, 1998) 

De door bet object geboden prestatie is een kwantitatief gegeven dat objectief kan worden 
gemeten. Hiervoor dient een slagvaardig meetinstrument te worden ontwikkeld. Met 
slagvaardig wordt bier bedoelt; 'een instrument dat daadwerkelijk de aspecten van bet te 
beberen object meet die de klant belangrijk vindt'. In bet kader van de efficientie van bet 
bebeerproces kan een prestatiemeting in de vorm van een 'Quick Scan' worden ontwikkeld. 
Op deze manier wordt per bebeereenheid een prestatie-indicatie gegeven op basis van de 
(voor de klant) meest essentiele aspecten. 

Bij bet opstellen van een prestatiemeting kunnen verschillende bronnen en metboden worden 
gebruikt voor de bepaling van de meetlat ofwel aspectenlijst. De volgende mogelijkheden zijn 
denkbaar: 

• Op basis van ervaring: 'Fingerspitzengefiihl' 
• Op basis van literatuur 
• Op basis van een analyse van woningmarktonderzoeken 

Op basis van deze benaderingen kunnen verschillende lijsten ontstaan. Deze verschillende 
lijsten bebben bet nadeel dat complexen van diverse bebeerders niet kunnen worden 
vergeleken (bijvoorbeeld 'benchmarking'). Het is tevens niet mogelijk om referentiebestanden 
op te bouwen. Om deze problemen te voorkomen is bet belangrijk dat de verscbillende lijsten 
aan verschillende doeleinden worden gekoppeld; bijvoorbeeld de informatie gewenst door de 
beheerder naast de aspecten van belang in de tevredenheid van de klant. De verkregen 
informatie uit de analyse van bijvoorbeeld woningmarktonderzoeken ( eventueel indirect uit 
literatuur) zal altijd moeten worden beschouwd binnen bet kader van de gebruikte 
databestanden, samengesteld binnen een bepaald marktgebied; een bepaalde 'context'. De 
voor- en nadelen van de verschillende methoden worden op de volgende pagina globaal 
aangegeven in tabel 1.1: 
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Tabet I. I 

Voordelen Nadelen 
Literatuur • Geen veldonderzoek nodig • Dikwijls verschillende 

• Eerder gedefinieerde prestatieschalen onderzoeksbronnen nodig voor een 
kunnen, indien van toepassing op de volledig beeld. 
situatie, opnieuw worden gebruikt. • Men is afuankelijk van de 

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 
van onderzoek van een ander. 

• De informatie kan gedateerd zijn 
Ervaring • Geen veld- en literatuuronderzoek • De beheerder bepaalt de belangrijke 

nodig aspecten waardoor onvoldoende 

• De beheerder kan zelf een keuze inzicht is in de behoeften van de 
maken in de te meten aspecten consument. 

Analyse • Betrouwbaar en valide mits volgens • Aspecten waar de beheerder kennis 
de juiste methodische regels van wil hebben, anders dan voor 
toegepast. afstemming op de klant, kunnen 

• Meest effectief bij afstemming op de buiten de prestatiemeting vallen 
mar kt • Is er voldoende data beschikbaar? 

Nieuwe onderzoeken zijn vaak 
noodzakelijk 

In bovenstaande tabel worden de termen betrouwbaarheid en validiteit enkele malen 
gebruikt. Deze begrippen hebben enige toelichting nodig. 
Een meting is betrouwbaar als de uitkomst niet afhangt van de persoon die de meting 
uitvoert; de meting mag dus alleen afhangen van de meetprocedure en de toestand van het 
systeem, waaraan gemeten wordt. Een betrouwbare meting moet door iedereen 
reproduceerbaar zijn (natuurlijk onder de veronderstelling dat het te meten kenmerk intussen 
niet verandert) . De betrouwbaarheid van een meting zegt nog niets over de vraag, of men ook 
datgene meet, wat men wil weten. Hierbij gaat het om de validiteit van een meting. Bij 
(begrips-)validiteit gaat het om het verband tussen de inhoud van een begrip en datgene, wat 
gemeten moet worden door de operationele procedure. Wanneer men inderdaad meet, wat 
men beoogd te meten, dan is er sprake van een (begrips-)valide meting (Kroes, 1993). 

De mate van belang van de, in de tabel weergegeven, voor- en nadelen zullen afhankelijk zijn 
van het beoogde doel van de prestatiemeting. Voor de woningbeheerder houdt het realiseren 
van het eerder geformuleerde doel (het bevredigen van de behoefte van de klant m.b.t. het 
object) een klantgerichte werkwijze in. Om dit effectief te kunnen doen is kennis nodig van de 
behoefte van deze klant zelf en de eigenschapen van het object. Deze kennis zal moeten 
worden verkregen middels marktonderzoek, hier woningmarktonderzoek. Zodoende staat in 
dit verslag de analyse van de gegevens uit zo'n woningmarktonderzoek, als methode voor de 
selectie van prestatie-aspecten, centraal. Het soort informatie afkomstig uit zo'n 
woningmarktonderzoek is eveneens afhankelijk van een gekozen methodiek. 
Een van de voomaamste methodieken die kan worden onderscheiden is onderzoek naar de 
satisfactie van bewoners met de huidige woonsituatie. Deze kan gezien het doel van dit 
onderzoek tegen enkele andere veel voorkomende methodieken worden afgezet, ter motivatie 
van het gebruik van een satisfactiemeting. Op basis van de analyse van deze 'meting' kan een 
lijst van belangrijke aspecten worden opgesteld met de waardering van de woonconsument 
voor de huidige situatie als uitgangspunt. 
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De prestaties en waarderingen dienen binnen het woningbeheer voor de totale woonsituatie in 
acht te worden genomen. De woonsituatie bestaat uit verschillende componenten die alle een 
bepaalde invloed hebben op de totale 'performance'. Deze componenten kunnen worden 
onderverdeeld naar woonomgeving, woonvorm en de individuele woning. 

Een lijst samengesteld naar aanleiding van deze puur analytische gegevens is echter niet per 
definitie direct bruikbaar. Hiertoe zal een vertaalslag van aspecten uit het 
woningmarktonderzoek naar prestatie-aspecten plaats moeten vinden. Bij de vertaalslag van 
de uitkomst van de analyse naar prestatieaspecten staan termen als meetbaarheid en 
beschikbaarheid centraal. Naar aanleiding van de hierboven geschetste problematiek en de te 
maken keuzen kunnen de probleem- en doelstelling met de daarbij behorende onderzoeks
vragen worden geformuleerd. 

1.3 Probleem- en doelstelling en onderzoeksvragen 

Probleemstelling 
Hoe kan, op basis van de waardering door de woonconsument, een betrouwbaar 
meetinstrument voor de objectprestatie op woning- en complexniveau worden ontwikkeld 
waarbij binnen de organisatie beschikbare informatie als bron van prestatiegegevens kan 
dienen? 

Doelstelling 
Op basis van beschikbare waarderingsgegevens een betrouwbaar meetinstrument ontwikkelen, 
dat de objectprestaties op woning- en complexniveau meet op basis van binnen de 
organisatie beschikbare informatie. 

Onderzoeksvragen 
• Wat zijn de belangrijkste kwaliteitsaspecten van de woning op basis van 

waarderingsgegevens van de woonconsument ? 
• Welke waarderingsgegevens zijn voor dit onderzoek beschikbaar en wat zijn de kenmerken 

van deze gegevens? 
• Welke statistische methode leent zich voor analyse van de waarderingsgegevens? 
• Is de beschikbare data direct geschikt voor analyse of zijn selecties nodig? 
• Welke rol spelen de componenten van de woonsituatie binnen het opstellen van een 

prestatiemeting? 
• Wat zijn de voor- en nadelen van waarderingsgegevens ten opzichte van voorkeuren bij het 

opstellen van een prestatiemeting? 
• Hoe kunnen resultaten afkomstig uit waarderingsgegevens vertaald worden naar prestatie

aspecten? 
• Wat wordt verstaan onder meetbaarheid en beschikbaarheid? 
• Welke bronnen kennen een beschikbaarheid die als 'Quick' kan worden getypeerd en wat 

wordt in dit onderzoek onder het begrip 'Quick' verstaan? 
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1.4 Onderzoeksopzet 

In dit onderzoek staat het ontwikkelen van een betrouwbare prestatiemeting op woning- en 
complexniveau centraal. Deze prestatiemeting kan vanuit de verschillende opvattingen, 
omschreven in de probleemschets, worden opgesteld. 
Als basis voor een klantgerichte werkwijze kan een satisfactiemeting of een meting van 
voorkeuren van de consument worden gebruikt. In dit onderzoek is gekozen voor het opstellen 
van een prestatiemeting op basis van satisfactiescores. Er zijn enkele andere veel gebruikte 
methoden die worden besproken op hun voor- en nadelen ten opzichte van de 
satisfactiemeting. In dit onderzoek wordt de klant niet gesegmenteerd naar doelgroepen. Dit 
vanwege de algemene toepasbaarheid die de aspectenlijst moet hebben. De wijze waarop en 
de 'context' waarin de satisfactiescores zijn verzameld zal worden besproken. Hierbij spelen 
begrippen in relatie tot de woonsituatie een rol. Gebleken is dat het wenselijk is een bepaalde 
selectie te maken in de beschikbare data, om de resultaten inzichtelijk en vergelijkbaar te 
maken. Aan de hand van de begrippen binnen de woonsituatie kan een onderscheid tussen een 
analyse op het niveau van het woningcomplex, de woonvorm, en een analyse van dit complex 
binnen de totale woonsituatie worden gemaakt. 

De analyse zal plaats moeten vinden met behulp van een statistische methode geschikt voor de 
karakteristiek van de beschikbare data. 
Het resultaat van de analyses is een lijst met kenmerken van de woning en de woonvorm die 
de woonconsument belangrijk vindt. Deze lijst dient als uitgangspunt voor een prestatiemeting 
met een bepaalde schaalverdeling per aspect. Dit impliceert het meetbaar maken van de 
aspecten afkomstig uit de analyse van de enquete. 

Voor de geselecteerde aspecten dient te worden gekeken wat de meetbaarheid hiervan is 
De problemen worden geYllustreerd aan de hand van bevindingen gedurende een 
stageperiode aan het begin van het afstudeertraject. Ook voor de prestaties die gemeten 
worden met behulp van de aspectenlijst zullen, evenals bij doelgroepen, bepaalde eenheden 
moeten worden gedefinieerd waar deze prestaties aan worden toegeschreven; de 
marktcomplexen. Vervolgens is de vraag: Wat wordt, in termen van beschikbare informatie, 
verstaan onder 'Quick' en wat zijn de gevolgen voor de op te stellen aspectenlijst? Ook hier 
worden bevindingen uit de stageperiode als illustratie gebruikt. 
De relatie tussen de prestatie- en waarderingsaspecten dient, ondanks een vertaalslag van 
waarderings- naar prestatieaspect, helder en eenduidig te blijven. Dit in verband met het 
'matchen' van vraag en aanbod. Het verslag wordt afgesloten met conclusies en 
aanbevelingen en een kritische beschouwing met betrekking tot het verslag zelf. 

Er is sprake van twee soorten gegevens als uitgangssituatie: 
a) satisfactiegegevens uit een survey (woningmarktonderzoek) van Stichting Interface. 
De data wordt in de eerste paragraaf van hoofdstuk 2 nader omschreven. 
b) Een differentiatie aan prestatie-aspecten gemeten door verschillende corporaties 

Aan de hand van een stappenplan kunnen de belangrijkste aandachtspunten van dit onderzoek 
worden toegelicht. De volgende stappen worden binnen dit onderzoeksverslag onderscheiden: 
Stap 1: Het maken van een afbakening van het onderzoeksgebied. Een eerste beperking in de 
beschikbare satisfactie-data wordt gemaakt op basis van een onderverdeling van de 
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woonsituatie naar verschillende schaalniveaus. Na deze afbakening wordt nog een beperking 
in het woningtype en een onderscheid tussen de koop- en huursector gemaakt. 

Stap 2: Na de afbakening in het onderzoeksgebied vindt een selectie van aspecten plaats. Dit 
wordt gedaan door een bepaling van de relevante kwaliteitsaspecten op basis van de 
verzamelde satisfactie-data, door middel van een (statistische) analyse. Hierbij wordt 
gemotiveerd waarom is gekozen voor de satisfactiegegevens als uitgangspunt. Het resultaat is 
een aantal aspecten met onderlinge gewichten die binnen een bepaald niveau van de 
woonsituatie te plaatsen zijn. De uitkomsten van de analyse warden geevalueerd en 
afwijkende resultaten moeten warden verklaard. In een tabel is de uitkomst van de analyse als 
volgt weer te geven: 

Tabel 1.2 

Onderzoeksgebied 
Niveaus woonsituatie Factoren Aspecten 
Woning 
Woonvonn 

Stap 3: Geselecteerde aspecten warden getoetst met betrekking tot de meetbaarheid. 
Stap 4: Meetbaar gedefinieerde aspecten warden getoetst met betrekking tot de 
beschikbaarheid. De resterende aspecten warden na de toets van meetbaarheid en 
beschikbaarheid geevalueerd op de samenstelling in factoren ten opzichte van de situatie na 
analyse. 
Stap 5: Na de evaluatie warden de aspecten definitief vormgegeven. Bij een negatieve 
evaluatie zal voor sommige aspecten een andere norm voor meetbaarheid en beschikbaarheid 
moeten warden gehanteerd dan die tot nu toe in het onderzoek is gesteld. 

de bestaande data voor secundaire analyse 

U itgangssituatie 

Stap I n van afbakening binnen het onderzoeksgebied 

Stap 2 ";i(!irSelectie van aspecten aan de hand van een 
be paling van relevante kwaliteitsaspecten d.m .v . analyse 

Stap 3 Toe ts m eetbaarhe id 

Stap 4 

Stap 5 
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Hoofdstuk 2. De waardering als uitgangspunt 

In dit hoofdstuk wordt stap 1 uit het stappenplan behandeld. Allereerst wordt de (voor de 
analyse) beschikbare data besproken. Vervolgens wordt er een afbakening van het 
onderzoeksgebied gemaakt op basis van de verschillende schaalniveaus binnen de 
woonsituatie, een onderscheid naar woningtypen en de verschillen in eigendomsvorm. Nadat 
deze afbakeningen zijn gemaakt wordt, alvorens de analyse uit te voeren, ingegaan op de 
satisfactiemeting als uitgangspunt voor dit onderzoek en de rol van doelgroepen in relatie tot 
dit onderzoek. In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de uiteindelijke analyse en de 
hiervoor gebruikte statistische methode(n). 

2.1 Typering van de beschikbare data 

De satisfactiemeting vormt het uitgangspunt voor de uit te voeren analyses. Voor de 
toepasbaarheid en geldigheid dient te worden vastgesteld binnen welke ' context' en in welke 
vorm de satisfactiemeting is afgenomen. 

De enquete; survey-onderzoek 
De in dit onderzoek gebruikte data is afkomstig uit een woningmarktonderzoek verricht door 
Stichting Interface. Dit woningmarktonderzoek kan worden getypeerd als een survey waarvan 
de enquetes eind 1995 begin 1996 zijn verspreid. De volledige inhoud van deze enquete is 
opgenomen in bijlage 1. 
Survey betekent letterlijk ' overzicht' of 'panorama' (Baarda en de Goede, 1990). Veelal 
worden in een survey bij een groot aantal ( onderzoeks )eenheden, via systematische 
ondervraging, over veel kenmerken gegevens verzameld, zoals ook hier het geval is. 
In een survey wordt meestal een steekproef getrokken uit een omschreven grotere populatie; 
hier de bewoners van Eindhoven. Het gaat in de meeste gevallen om een momentopname. De 
methode is geschikt om gegevens te verzamelen over meningen, attituden, motieven, plannen, 
wensen, verwachtingen en persoons- en achtergrondkenmerken. 

Het is van belang te weten welke vragen de enquete bevat omdat hier het aantal aspecten in de 
uitgangssituatie van afhangt. In de gebruikte enquete is, zoals gebruikelijk in een survey, een 
zo uitgebreid, maar ook optimaal mogelijke informatieverzameling nagestreefd. Met de 
aspecten opgenomen in de enquete wordt 56,2%. van de waardering voor woning en 
woonvorm verklaard. Dit is een vrij hoog percentage ('Normaal'= 35-40%). 

De 'context' 
In paragraaf 2.5.1 van dit hoofdstuk wordt de invloed van de 'context' op de geleverde 
kwaliteit beschreven. Er zal voor dit onderzoek slechts worden aangegeven wat de 'context' 
is. Er wordt niet onderzocht hoe deze de waardering en kwaliteit be'invloed. De 'context' dient 
te worden omschreven vanwege de invloed op de ( on)toepasbaarheid van de verkregen 
informatie voor andere situaties. 
De enquetes zijn afgenomen binnen de gemeente Eindhoven. De resultaten van dit onderzoek 
dienen zodoende binnen dit woningmarktgebied te worden beschouwd. De verschillende 
woningmarktgebieden binnen Nederland kunnen o.a. worden onderscheiden naar mate van 
stedelijkheid. 
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Onderscheid kan worden gemaakt naar: 
• Groot-stedelijke gebieden; 
• Stedelijke gebieden; 
• Klein-stedelijke of dorpsachtige gebieden, en; 
• Landelijke gebieden. 
(Floor en van Kempen, 1994 en Statistischjaarboek, 1997) 
De Eindhovense woningmarkt kan worden getypeerd als een stedelijk gebied. 
In principe is de methodiek niet afhankelijk van deze situaties. Het is wel denkbaar dat de 
beoordelingen voor de woonsituatie in een stedelijk gebied anders uitvallen dan in een 
plattelands gemeente. 

Steekproef en respons 
Het klantenbestand is te groot om iedereen te benaderen. Zodoende is er sprake van een 
steekproef. Een steekproef moet voldoende groot en representatief voor de 
populatie zijn. De toevalskans, en daarmee de foutenmarge, is groter bij een kleiner aantal 
respondenten. Wanneer een klein aantal wordt gebruikt is het moeilijk om nog een 
onderverdeling te maken omdat hierdoor een verdere reductie in aantallen zou ontstaan. De 
gewenste omvang van de steekproefhangt zodoende afvan de volgende factoren (Baarda en 
de Goede, 1995): 

1) De heterogeniteit van de populatie; naarmate een populatie heterogener is, zal de variatie in 
mogelijke antwoorden of reacties groter zijn en moet ook de steekproefomvang groter zijn. 
Wanneer het onderzoek naar de waardering van de woonsituatie, of delen daarvan, wordt 
beperkt tot de min ofmeer homogene groep jongeren of in plaats daarvan tot de ouderen dan 
is er waarschijnlijk een geringere variatie in antwoorden dan wanneer bij respondenten van 18 
tot 75 jaar een steekproef wordt getrokken. 
2) De vereiste nauwkeurigheid; Wanneer bijvoorbeeld met een betrouwbaarheid van 95% een 
uitspraak moet worden gedaan over hoeveel mensen in een stad verhuisgeneigd zijn, moet een 
aselecte steekproef groter zijn dan wanneer een globaal beeld voldoende is. 

De onderzoekspopulatie bestaat uit zelfstandig wonende huishoudens in Eindhoven (83.916 
per 1-1-96). Middels een per wijk gestratificeerde a-selecte steekproef zijn ca. 18.750 
huishoudens geselecteerd uit een bestand van de hoofdafdeling Onderzoek & Statistiek. Deze 
omvang bleek noodzakelijk om uitspraken te kunnen doen op het buurtniveau. De 
aanvankelijke respons is dat deel van de steekproef dat in feite meedoet aan het onderzoek. 
De respons van het in dit onderzoek gebruikte woningmarktonderzoek is 42,6%. In absolute 
getallen uitgedrukt zijn dat 7982 enquetes die zijn teruggekomen. De steekproeffractie 
bedraagt zo'n 9,5%. De uiteindelijk bruikbare respons is dat deel van de steekproef dat aan het 
onderzoek meedoet, bruikbare gegevens heeft opgeleverd en dus in de data-analyse wordt 
betrokken. Het bruikbare bestand bestaat voor dit onderzoek uit 7317 cases. Wanneer een 
steekproef voldoende groot is, kan er meestal wel van uit worden gegaan dat de steekproef 
representatief is voor de populatie op kenmerken als leeftijd, geslacht, sociaal-economische 
status en dergelijke. Wanneer dit soort kenmerken samenhangen met het onderwerp van 
onderzoek, hetgeen hier het geval is, dient de populatie alsnog op representativiteit van deze 
kenmerken te worden onderzocht. De in dit onderzoek gebruikte steekproef is achteraf 
middels weging op 'eigendom', 'wijk' en 'huishoudenssamenstelling' door Onderzoek & 
Statistiek gecorrigeerd. 
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Structuur van de gegevens 
In de enquete wordt de respondent gevraagd een waardering te geven voor een zeer groot 
aantal aspecten van woning, woongebouw en woonomgeving. De bewoner evalueert een 
groot aantal aspecten op een ordinale vijfpuntsschaal (zie bijlage 1 enquete). Aan het eind van 
elke set van aspecten wordt voor ( onder)delen van de woonsituatie een samenvattend oordeel 
gevraagd op een ratioschaal.('grootte', voorzieningen', etc.). Zowel aan deze groepen van 
aspecten, ieder schaalniveau (prive, semi-openbaar en openbaar) als de totale woonsituatie 
wordt door de bewoner een rapportcijfer toegekend (ratioschaal). Voor een nadere 
omschrijving van de schaalniveaus binnen de woonsituatie wordt verwezen naar de volgende 
paragraaf. 
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2.2 Afbakening onderzoeksgebied 

In de hiervoor omschreven data dienen afbakeningen te worden gemaakt alvorens te gaan 
analyseren. Deze afbakeningen hebben in eerste instantie als doel het 'inzoomen' op de in de 
doelstelling geformuleerde aandachtsgebieden. 
Op basis van een onderscheid naar (beheer)verantwoordelijkheid wordt een keuze gemaakt uit 
de drie niveaus die binnen de woonsituatie kunnen worden onderscheiden. Vervolgens wordt 
er op basis van de keuze voor de niveaus binnen de woonsituatie een keuze voor een 
woningtype beschreven. Tenslotte wordt het belang van de eigendomsverhoudingen in relatie 
tot de waardering besproken. 

Binnen de bruikbare data worden dus de volgende afbakeningen en het volgende onderscheid 
gemaakt: 
• Afbakening binnen de woonsituatie: 
• Afbakening in het woningtype 
• Onderscheid naar eigendomsvorm. 
De afbakening binnen de woonsituatie wordt in twee stappen beschreven: 
1) Beschrijving van de woonsituatie en haar schaalniveaus 
2) Gevolgen voor de analyse; beschrijven van afbakening 

2.2.1 Afbakening binnen de woonsituatie 

Binnen de totale woonsituatie zijn er verschillende schaalniveaus te onderscheiden. Met deze 
verschillende schaalniveaus kunnen tegelijkertijd verschillen in beheerverantwoordelijkheid 
worden waargenomen. Alvorens een keuze te maken voor enkele van deze niveaus binnen de 
woonsituatie, op basis van deze beheerverantwoordelijkheid, dienen de niveaus helder te 
worden geformuleerd. Door het onderscheid in niveaus kan bij een analyse eveneens meer 
inzicht worden verkregen in de invloed van waarderingen van de verschillende onderdelen 
van de woonsituatie op de totale waardering. 
Van belang zijn de begrippen woning, woonvorm, woonomgeving en woonsituatie. 
Het onderscheid tussen en de betekenis van deze begrippen wordt hieronder toegelicht. Het 
onderscheid in deze begrippen dient als kader waarbinnen de verzamelde gegevens ( enquete) 
en later de prestatie-aspecten kunnen worden gezien. 

De woonsituatie en haar schaalniveaus 
De woonsituatie is het samenstel van de eenheden woning, woonvorm en (fysieke en sociale) 
woonomgeving; een overkoepelend begrip. De waarderingsgegevens, en dus ook de daaruit te 
destilleren aspecten voor de prestatiemeting, kunnen mede op basis van de begrippen 
woonomgeving, woonvorm en woningtype in de volgende drie objectniveaus worden 
onderverdeeld, namelijk; woning-, complex- (woonvorm), en woonomgevingsniveau. 
De indeling naar schaalniveaus correspondeert met een onderscheid dat wordt gemaakt tussen 
prive, semi-openbaar en openbare ruimte of domein. De term 'ruimte' verwijst hierbij meer 
naar de aspecten van inrichting, vormgeving en beheer, de term 'domein' naar de sociale 
activiteit in deze ruimte (Smeets, 1998). De begrippen woonsituatie, woonomgeving, 
woonvorm en woning worden hieronder nader toegelicht. 
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Het begrip woonsituatie omvat alle fysieke en sociale aspecten die met het wonen binnen een 
bepaalde omgeving verbonden zijn. Dit is het niveau van het 'marktcomplex". Er is sprake 
van een onderverdeling naar 'marktcomplexen' wanneer de woningvoorraad van een 
beheerder wordt onderverdeeld in groepen woningen met homo gene kenmerken in 
stedenbouwkundig homogene gebieden. 
Voor de woonomgeving is reeds uit verschillende onderzoeken gebleken dat deze een 
belangrijke component vormt in de totale waardering voor de woonsituatie. In de onderzoeken 
van Interface wordt een onderscheid gemaakt naar de fysieke en sociale woonomgeving: 
De fysieke omgeving betreft alle fysieke aspecten van het openbare gedeelte van de 
woonsituatie, zoals de kwaliteit en bereikbaarheid van winkels en andere voorzieningen, 
groen, parkeergelegenheid, enz. 
De sociale omgeving heeft betrekking op de manier waarop bewoners met elkaar en met hun 
omgeving omgaan, in hoeverre men al dan niet rekening met elkaar houdt, sociale samenhang, 
verwaarlozing, enz. 

De woonvorm wordt door De Jonge (1970) omschreven als een combinatie van de volgende 
eigenschappen: 
- de mate van stapeling van woningen 
- de verbinding van de begane grond met de openbare weg 
- het aantal bouwlagen per woning 
Smeets (1998) omschrijft de woonvorm overeenkomstig, maar voegt hier begrippen met 
betrekking tot het 'domein' aan toe: 
'De woonvorm wordt bepaald door de mate van stapeling, het aantal woonlagen en de 
ontsluiting en heeft grote invloed op het semi-openbare domein. Ze is in hoge mate bepalend 
voor de privacy van bewoners en interactiemogelijkheden tussen buren onderling in semi
openbare ruimtes zoals achterpaden bij eengezinswoningen en hallen. liften, trappenhuizen 
e.d. bij meergezinswoningen. De semi-openbare ruimte is alleen toegankelijk voor gebruikers 
van een bepaald woongebouw ofwooncomplex. In dit semi-publieke domein treden deze 
gebruikers in interactie met elkaar, waarbij gedragscodes gelden die door het collectief van 
gebruikers of de beheerder bepaald zijn.' 

De woning betreft het prive-gebied van het individuele huishouden met alles wat daarbij 
hoort, zoals de woninggrootte, het aantal kamers, het woningtype, het comfort van de woning, 
enz.(Goed wonen in de markt, ) 

Het voordeel van de indeling naar woning, woonvorm en woonomgeving, is, dat duidelijker 
kan worden aangegeven wie de beheerverantwoordelijkheid draagt. Op woning- en 
complexniveau is dat de woningbeheerder en/of de bewoner, op het niveau van de omgeving 
is de lokale overheid de belangrijkste verantwoordelijke. Opgemerkt dient te worden dat er 
voor het semi-openbare gebied een moeilijk aanwijsbare verantwoordelijke is vanwege een 
gemeenschappelijk gebruik en dikwijls niet gemeenschappelijk genomen 
verantwoordelijkheid. Hier dient vanuit het beleid extra aandacht naar uit te gaan. 

Vanuit de in deze paragraaf onderscheiden niveaus kan het eerste deel van de tabel 
waarin de prestatie-aspecten dienen te worden ondergebracht worden opgesteld. 

28 



Af.st:udeerverslag Mei l 999 Hoofdstuk 2 

Onderzoeksgebied 
Niveaus woonsituatie Aspecten 
Woning 

Woonvorrn 
Woonomgeving 

Tabel 2. 1 

Gevolgen voor de analyse. 
Nu het onderscheid tussen de niveaus en de globale onderverdeling van aspecten binnen deze 
niveaus duidelijk is gedefinieerd kan een keuze warden gemaakt voor de te analyseren 
onderdelen van de woonsituatie. 
Er is voor gekozen hierin alle aspecten te betrekken die onder invloed van de beheerder 
kunnen vallen. Dit houdt in dat de grens is gelegd bij de woonvorm. Op deze manier wordt 
een lijst met aspecten ontwikkeld waar de beheerder daadwerkelijk invloed op heeft en 
waarbij zonder het aansturen van andere partijen ingrepen kunnen warden verricht. De nadruk 
ligt op het objectniveau. Deze keuze leidt tot een aantal stappen in de analyse: 

Allereerst wordt een analyse gemaakt op het niveau van de woonvorm met daarin aspecten die 
grotendeels betrekking hebben op de woning zelf en een relatief beperkt aantal aspecten met 
betrekking tot het semi-openbare gebied (zie bijlage 1 enquete). Op deze manier kunnen de 
onderlinge belangen van alle aspecten op het afgebakende niveau warden bepaald. 
Vervolgens dient, vanwege het uit eerder onderzoek3 gebleken grote belang van de 
woonomgeving, de waardering voor de totale woonsituatie in de analyse te warden betrokken. 
Dit houdt in dat de onderlinge belangen van alleen die aspecten van de woning en woonvorm 
warden bekeken, die binnen de totale woonsituatie als belangrijk naar voren komen. 
Deze stap wordt niet direct gemaakt om te voorkomen dat belangrijke aspecten over het hoofd 
warden gezien. De gekozen statistische methode kan namelijk leiden tot het uitsluiten van 
belangrijke aspecten, op basis van een hoge correlatie met aspecten die wel warden 
meegenomen. Voor een meer uitgebreide uitleg van dit verschijnsel wordt verwezen naar 
paragraaf 3 .2 en bij lage 2. In de eerder beschreven tab el ziet de afbakening er als vol gt uit: 

Onderzoeksgebied 
Niveaus woonsituatie Aspecten 
Woning 
Woonvorrn 

Tabel 2.2 

De aspecten in de enquete zijn, naar aanleiding van de verschillende niveaus binnen de 
woonsituatie, onder te verdelen in een boomstructuur. Deze boomstructuur is te zien in 
schema 1. Het deel dat hierboven is afgebakend wordt hierin vet gedrukt. In dit schema zijn de 
definities en structuur overeenkomstig aan de enquete gebruikt. Hierbij dient te warden 
opgemerkt dat ten opzichte van de hierboven gemaakte omschrijvingen twee inconsequenties 
kunnen warden waargenomen. De 'tak' 'cijfer voor de achterpaden rond de woning' staat 
ingedeeld bij de woning terwijl dit tezamen met 'totaalcijfer woongebouw' als een extra 
niveau ' semi-openbaar (woonvorm)' op zou kunnen warden genomen. Voor de 
eengezinswoning betekent dit dat wanneer de indeling van de enquete wordt gevolgd er sprake 
is van een analyse op 'woningniveau' (inclusief achterpaden; semi-openbare gedeelte) 

3 Bron: 1) Eindhoven doorgelicht, Interface, 1996 
2) Woonvoorkeurenonderzoek, F. de Jong, 1997 
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C JFER TOTALE WOONSITUATIE 
TOTAALCIJFER WONING 

CIJFER VOOR DE GROOTIE VAN DE WONING 
Waa rderlng van de grootte van de woonkamer 
Waarderlng van de grootte van de keuken 
Waarderlng van de grootte van de badkamer 
Waarderlng van de grootte van de hoofdslaapkamer 
Waardering van de grootte van de tweede slaapkamer 
Waarderlng van de grootte van de bergrulmte In de woning 
Waardering van de grootte van de bergruimte buiten de woning 
Waardering van de grootte van het balkon 
Waarderlng van de grootte van de tuin 
Waarderlng van het aantal s laapkamers 

CIJFER VOOR DE BRUIKBAARHEID VAN VERTREKKEN IN DE WONING 
Waardering bruikbaarheid woonkamer 
Waardering bruikbaarheid keuken 
Waardering bruikbaarheid badkamer 
Waardering bruikbaarheid hoofdslaapkamer 
Waardering bruikbaarheid overige slaapkamers 
Waarderlng bruikbaarheld bergruimte In de woning 
Waardering bruikbaarheid bergruimte buiten de woning 
Waarderlng bruikbaarheid zolder 
Waardering bruikbaarheid tuin 
Waardering bruikbaarheid balkon 

CIJFER VOOR DE VOORZIENINGEN IN DE WONING 
Waardering van de voorzieningen in de badkamer 
Waardering van de voorzieningen in de keuken 
Waarderlng van de bevelliglng tegen inbraak 
Waardering van de verwarming 
Waarderlng van de plaats van de c.v .-ketel 
Waarderlng van de plaats van de aansluiling voor de wasmachlne 
Waarderlng van de warm water voorziening 
Waarderlng van de capaclteit van het elektra 

CIJFER VOOR DE TECHNISCHE STAAT VAN DE WONING 
Waarderlng van de warmte-lsolalie 
Waardering van de geluids-lsolatie 
Waarderlng van de ventllatlemogelljkheden 
Waardering van de afwerking van het interieur 
Waardering van de onderhoudsstaat van de buitenkant van de woning 
Waardering va n de tocht In de woning 
Waarderlng van het vocht In de woning 
Waardering van de geluidsoverlast van buren 

_ CIJFER VOOR DE ACHTERPADEN ROND DE WONING 
Waardering van de verlichtlng 
Waardering van de veiligheid 
Waardering van de onderhoud 
Waarderlng van de netheid 
Waardering van de toegankelijkheid 

TOTAALCIJFER WOONGEBOUW 
Waardering van het ulterlijk van het trappenhuis, de gangen (en de lift) 
Waarderlng van de velllgheld van het trappenhuis, de gangen (en de lift) 
Waardering van de bruikbaarheid van de berging 
Waardering van de manier van ops lag van huisvuil In het woongebouw 
Waardering van de bewonerssamenstelling 
Waardering van de loopafstand tot de liftvoorziening 

TOTAALCIJFER BUURT 
CIJFER VOOR BEREIKBAARHEID VOORZIENINGEN 

Waardering van de bereikbaarheid van winkels 
Waardering van de bereikbaareid van basisschool 
Waardering van de bereikbaarheid van sportvoorzieningen 
Waardering van de bereikbaarheid van buurt- of wijkcentrum 
Waardering van de bereikbaarheid van bushalte 
Waardering van de bereikbaarheid van centrum 
Waardering van de bereikbaarheid van groenvoorzieningen 
Waardering van de bereikbaarheid van speelvoorzieningen 

R VOOR KWALITEIT VAN VOORZIENINGEN 
Waardering van kwaliteit. va. n het uiterlijk van gebouwen, straten en pleinen in de buurt 
Waardering van de kwaliteit van de speelvoorzieningen 
Waardering va n de kwalite1t van de straatverlichting 
Waardering van de kwaliteit van de groenvoorzieningen 
Waardering van de kwahteit van de bestrating 
Waardering van de kwaliteit van de parkeervoorzieningen 

CIJFER VOOR OVERLAST BINN EN DE BUURT 
Waardering van mate van last van verkeerslawaai 
Waardering van mate van last van verkeersgevaar 
Waardering van mate van last van geparkeerde auto's of fietsen 
Waardering van mate van last van stank of lawaai van industrie 
Waardering van mate van last van stank of lawaai van cafes, restaurant , buurtcentrum ed. 
Waardering van mate van last van vandalisme 
Waardering van mate van last van vervuiling 
Waardering van mate van last van onkruid op straaVstoep 
Waardering van mate van last van sociale onveiligheid overdag 
Waardering van mate van last van sociale onveiligheid 's avonds 
Waardering van mate van last van het gedrag van jongeren 
Waardering van mate van last van het gedrag van overige buurtbewoners 
Waardering van mate van last van huisdieren van anderen 
Waardering van mate van last van drugsgebru ik of -handel 

CIJFER VOOR DE BEWONERSSAMENSTELLING IN OE BUURT 

H.oofdstuk 2 

Schema I 
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Hieronder wordt, op basis van deze boomstructuur, een omschrijving gegeven van de in de 
analyse mee te nemen aspecten. Hierbij wordt de onderverdeling van aspecten uit $ 2.2.1 naar 
woning en woonvorm gehanteerd, waarbij per aspect de (in de enquete omschreven) 
aandachtspunten worden aangegeven. Alleen de afzonderlijke aspecten worden beschouwd, 
niet de geclusterde hoofdkarakteristieken. Deze hoofdkarakteristieken worden hieronder wel 
gebruikt als hulpmiddel bij het gegroepeerd bespreken van aspecten. 

2.2.2 Aspecten op woningniveau 

Grootte van de woning 
Mensen hebben 'leefruimte' nodig, ruimte om hun spullen neer te zetten, ruimte om 
gezamenlijke of individuele activiteiten uit te oefenen en ruimte om zich terug te trekken. Aan 
het aspect woninggrootte kunnen vele deelaspecten worden onderscheiden, zoals de totale 
oppervlakte van de woning, grootte van de prive-buitenruimte, het aantal vertrekken en de 
afinetingen van de afzonderlijke vertrekken. In het algemeen geldt voor de aspecten m.b.t. de 
grootte dat voor de beleving van vertrekken, naast het aantal vierkante meters, de vorm en de 
lengte-breedte verhouding een rol spelen. (bruikbaarheidsaspecten). Oppervlakte is met name 
van belang in relatie tot de grootte van het huishouden. De volgende (waarderings)aspecten 
zijn in het gebruikte bestand aanwezig met betrekking tot de grootte; 

Tabel 2.3 

Aspecten Opmerkingen 
Grootte van de De woonkamer is de plek voor ontmoeting met andere !eden van bet buisbouden en 
woonkamer de plek waar men gewoonlijk bezoek ontvangt. In de woonkamer moet plaats zijn 

voor verscbillende activiteiten. Daamaast beeft bet vertrek een representatieve 
functie . Zowel de activiteiten als de representatieve functie vereisen een beboorlijke 
ruimte. (De Jong, 1993) 

Grootte van de keuken De oppervlakte is niet volledig toereikend om de plaatsingsruimte voor apparatuur 
te bepalen. De oppervlakte moet ook 'bruikbaar' zijn. ( ontsluitingen) De keuken kan 
voor een deel een verblijfsfunctie, overeenkomstig aan de woonkamer vertonen; de 
'woonkeuken' . Dit beeft invloed op de aan de oppervlakte gestelde eisen. 

Grootte van de Ook bier geldt <lat de oppervlakte een aardige indicatie vormt over wat kan worden 
badkamer geplaatst, maar <lat de 'bruikbaarbeid ' bier ook invloed op beeft. 
Grootte van de De slaapkamer krijgt naast de woonkamer en de keuken een sterkere 
boofdslaapkamer verblijfsfunctie. Dit zal ook z'n gevolgen bebben voor de eisen die aan de grootte 

worden gesteld. 
Grootte van de tweede Hiervoor geldt betzelfde als voor 'Grootte van de boofdslaapkamer' Voor de 
slaapkamer overige slaapkamers (indien meer dan twee aanwezig) wordt in de enquete m.b.t. de 

grootte niet naar een waardering gevraagd. 
Aantal slaapkamers Dit is naast de grootte van de slaapvertrekken een belangrijk aspect om de 

waardering voor te meten, met name voor inzicbt in de relatie met de omvang van 
bet buisbouden 

Grootte van de In de verscbillende bergruimten worden meestal bepaalde soorten attributen 
bergruimte in de opgeborgen. Door een verscbil in grootte, temperatuur, vocbtigbeidsgraad en ligging 
woning in of ten opzicbte van de woning zijn de functies van de bergruimten niet 
Grootte van de allemaal uitwisselbaar. Vandaar <lat minimaal een onderscbeid wordt gemaakt 
bergruimte buiten de tussen de bergruimte binnen en buiten. Binnen betreft; kelderkast, vaste kasten. 
woning Buiten betreft scbuur, garage, berging. 
Grootte van bet balkon Het balkon wordt meestal alleen aangetroffen bij de meergezinswoning, alboewel 

bet niet ondenkbaar is als aanvullende prive-buitenruimte bij de eengezinswoning 
Grootte van de tuin Hier kan omgekeerd worden gesteld <lat de tuin meestal voorkomt bij de 

eengezinswoning maar eveneens aanwezig kan zijn bij grondgebonden 
meergezinswoningen. 
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Bruikbaarheid van vertrekken 
In de gebruikte data zijn waarderingsgegevens beschikbaar met betrekking tot de 
bruikbaarheid van de individuele vertrekken. Deze gegevens hebben met name betrekking op 
de lengte-breedte verhouding van vertrekken, plaatsing van deuren in deze vertrekken en de 
aanwezigheid van schuine wanden waardoor het bruikbaar oppervlak afneemt. Wat hier echter 
nog niet in is opgenomen is de aaneensluiting van ruimtes onderling. In dit verband kunnen de 
begrippen attractie en repulsie worden genoemd. Bepaalde woonactiviteiten hangen onderling 
samen, waarbij dan ook naar ruimtelijke nabijheid wordt gestreefd. Ben voorbeeld is koken en 
eten. Hierbij is sprake van attractie. Bij activiteiten die men juist liever ruimtelijk gescheiden 
houdt, is sprake van repulsie. Ben voorbeeld hiervan is het ontvangen van bezoek en het 
slapen vanjonge kinderen. In recent enquete materiaal (98/99) zijn de aspecten met 
betrekking tot de bruikbaarheid vervangen door aspecten waarin de waardering voor de 
aaneensluiting van ruimten onderling wordt gemeten. 
De aspecten m.b.t. de bruikbaarheid vertonen in de enquete grote overeenkomsten met die 
genoemd in de bovenstaande tabel van de 'grootte'. Er zijn echter enkele veranderingen in de 
formulering en concrete aspecten waar te nemen. Deze veranderingen worden in tabel 2.4 
besproken. 

Tabel 2.4 

Aspecten Opmerkineen 
Bruikbaarheid Naast de lengte-breedte verhouding kan de vorm (L, Z ofrechthoekige vorm) en 
woonkamer de aansluiting met een open of gesloten keuken van belang zijn 
Bruikbaarheid keuken Opmerking in de enquete: Ook gelet op de lengte van het aanrecht, de aansluiting 

voor een wasmachine, ventilatie, gesloten of open 
Bruikbaarheid badkamer Opmerking in de enquete: Ook gelet op de aansluiting voor een wasmachine, 

ventilatie, Jigging ten opzichte van slaapkamers 
Bruikbaarheid De tweede slaapkamer wordt hier niet afzonderlijk meegenomen, alleen de 
hoofdslaapkamer hoofdslaapkamer. 
Bruikbaarheid overige In tegenstelling tot de grootte wordt hier we! voor de overige slaapkamers, en niet 
slaapkamers alleen voor de 2e slaapkamer, naar de bruikbaarheid gevraagd. 
Bruikbaarheid bergruimte Hier zal naast de lengte-breedte verhouding ook de hoogte een rol spelen 
in de woning (bijvoorbeeld onder een trap) . 
Bruikbaarheid bergruimte Hier zal naast de normale bruikbaarheidseisen de afstand tot de woning meetellen. 
buiten de woning 
Bruikbaarheid zolder Dit aspect is toegevoegd ten opzichte van de aspecten m.b.t. de grootte. In de 

enquete staat vermeld dat ook moet worden gelet op de trap. 
Bruikbaarheid tuin Gelet op lengte, breedte en Jigging ten opzichte van de zon 
Bruikbaarheid balkon Gelet op lengte, breedte en Jigging ten opzichte van de zon. 

In het kader van bruikbaarheid kunnen ook veranderbaarheid of flexibiliteit worden 
besproken. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen veranderbaarheid zonder bouwkundige 
ingrepen en veranderbaarheid met lichte tot zware bouwkundige ingrepen. Deze laatste twee 
staan in relatie tot het beschikbare woningoppervlak. Sommige auteurs gebruiken het woord 
flexibiliteit uitsluitend als het gaat over veranderbaarheid met bouwkundige ingrepen. In deze 
paragraafwordt in navolging van 'De Jong' (1993), het onderscheid dat Oskam en De Vreeze 
(1992) maken tussen gebruiksflexibiliteit en indelingsflexibiliteit gehanteerd. Er is sprake van 
een gebruiksflexibele woning, indien het gebruik en de indeling kunnen worden veranderd 
zonder bouwkundige wijzigingen. Bij indelingsflexibiliteit kunnen het gebruik en de indeling 
van de woning slechts worden veranderd door ( eenvoudige) bouwkundige maatregelen, met 
name het verplaatsen, verwijderen oftoevoegen van binnenwanden. 
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Voorzieningen in de woning 
Voorzieningen worden in de literatuur dikwijls omschreven in relatie tot de keuken en het 
sanitair. De aspecten in de enquete zijn echter gedifferentieerder. 

Tabel 2.5 

Aspecten Opmerkin2en 
V oorzieningen in de Deze waardering zal o.a. tot stand komen naar aanleiding van de aanwezigheid 
badkamer van een ligbad, douche, tweede toilet (op de verdieping van de eengezinswoning) 

en (tweede) wastafel. 
V oorzieningen in de Deze waardering zal onder andere tot stand komen naar aanleiding van de 
keuken plaatsingsruimte voor apparatuur, de lengte van het aanrechtblad (waaronder 

kastjes of plaatsingsruimte) en het aantal keukenkastjes . 
Beveiliging tegen inbraak In dit aspect wordt een waardering gegeven voor de ( eventuele) maatregelen die 

tegen inbraak zijn genomen zoals inbraakvertragend hang- en sluitwerk 
V erwarrning Het betreft hier de waardering voor het soort verwarrningssysteem. 
De plaats van de c.v. Deze beoordeling zal afhangen van overlast of ongemak wat de bewoner 
ketel ondervindt ten gevolge van de plaats. 
Plaats aansluiting Ook hierbij zal de waardering afhangen van de mate van overlast die wordt 
wasmachine ondervonden ten gevolge van de plaats van de wasmachine. (lawaai, stank of 

beperkte restruimte in het vertrek) 
Warmwatervoorziening Hierbij speelt een rol; De scheiding van de voorziening van douche, bad en 

keuken en de aanwezigheid van een boiler of ketel. 
Capaciteit electra Hierbij speelt het aantal beschikbare (stroom)groepen en de aanwezigheid van een 

aardlekschakelaar een rol. 

Technische staat van de woning 
De technische staat is een groep van aspecten die o.a. betrekking hebben op de veiligheid en 
gezondheid van de bewoners. Het is de taak van de beheerder de conditie van het gebouw op 
niveau te houden. De binnenzijde van de woning vormt hierbij een probleem omdat de 
bewoner een grote invloed heeft, en z'n eigen inbreng dikwijls sterk zal laten gelden. De basis 
zal echter door de beheerder moeten worden geleverd en deze dient goed te zijn. 

Tabel 2.6 

Aspecten Opmerkin2en 
W armte-iso la tie Dit is een eigenschap die niet alleen met comfort te maken heeft maar die ook een 

kostencomponent met zich draagt 
Geluidsisolatie Er kunnen drie soorten geluidsoverlast worden onderscheiden, namelijk; 

geluidsoverlast van buiten de woning ofhet woongebouw, tussen aangrenzende 
woningen ofbinnen het woongebouw en geluidsoverlast binnen de woning. In het 
algemeen wordt meer aandacht besteed aan geluidsoverlast tussen aangrenzende 
woningen dan aan straatgeluiden en overlast binnen de woning (de Jong, 1993). 

Ventilatiemogelijkheden Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt naar natuurlijke en mechanische 
ventilatie. In de enquete worden beide in de beoordeling meegenomen. 

Afwerking van het In de enquete staat aangegeven dat het hierbij gaat om wanden, plafonds en hang-
interieur en sluitwerk. Zoals hierboven aangegeven kan hier een sterke invloed van de 

bewoner in het spel zijn. 
Onderhoudsstaat In de enquete staat aangegeven dat het hierbij gaat om schilderwerk en voegwerk. 
buitenkant woning Hierbij geldt, met name in het geval van huurwoningen, een kleinere invloed van 

de bewoner. 
Tochtoverlast Dit aspect staat in relatie tot de gezondheid van de bewoner en dikwijls treedt een 

bepaalde mate van energieverlies op. 
V ochtoverlast Ook dit aspect staat in relatie tot de gezondheid van de bewoner en dikwijls treedt 

schade aan de afwerking op of is de oorzaak te vinden in reeds aanwezige schade 
in de constructie. Voor een antler deel kan deze overlast samenhangen met het 
ventilatiegedrag van de bewoner. 
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2.2.3 Aspecten op bet niveau van de woonvorm 

De semi-openbare ruimten verbinden de ontsluiting van de prive-ruimte met het openbare 
gebied. In sommige gevallen (vrijstaande woningen) zal deze verbinding ontbreken, maar in 
de meeste gevallen betreft het hier een gebied dat gemeenschappelijk, door een beperkte 
groep, wordt gebruikt en waarvan de verantwoordelijkheid niet altijd door deze 
gemeenschappelijke groep wordt genomen. Bij een groter aantal bewoners binnen een 
complex kan het moeilijk zijn consensus te bereiken over de gedragscodes en fysieke 
maatregelen met betrekking tot de semi-openbare ruimte. Vervolgens kan de beheerder als 
volgende verantwoordelijke worden voorgesteld om controle over dit gebied uit te oefenen in 
samenspraak met de bewoners. 

Achterpaden 
De ontsluiting van de eengezinsrijtjeswoning vindt dikwijls plaats via achterpaden. 
Opgemerkt kan worden dat het achterpad niet exclusief is voorbehouden aan deze woonvorm 
omdat het ook bij andere woonvormen ( eventueel meergezinswoningen) voor kan komen. 

Aspecten Opmerkineen 
Verlichting Hierbij gaat het om een goede verlichting om ' s nachts het veiligheidsgevoel te 

verhogen 
Veiligheid Bij veiligheid spelen zichtliinen, overhangend groen e.d. een rol. 
Onderhoud Hierbij zal de waardering voor een groot dee! afhangen van zwerfvuil en de 

conditie van de bestrating in het achterpad 
Netheid Deze waardering zal onder andere afhangen van zwerfvuil, overwoekerend groen 

etc. Er zal dus een bepaalde mate van overlap in de waarderingen voor de vijf 
verschilknde aspecten zijn 

Toegankelijkheid Hierbij gaat het o.a. om de ontsluiting van de achterpaden, de ontsluiting van de 
woning op het achterpad en de ruimte in het achterpad zelf. 

Tabel 2.7 

Woongebouw 
Bij de meergezinswoning bestaat er een sterke fysieke verbondenheid van de woningen met de 
ontsluitingsvorm. Er zijn echter twee verschillende groepen te onderscheiden; de ontsluiting 
via een galerij en de inteme ontsluiting van woningen binnen in het gebouw. Geluidsoverlast 
(groter bij inpandige ontsluiting) en inkijk (meer overlast bij een galerij) zijn overlast 
verhogende punten binnen een meergezinscomplex. 

Tabel 2.8 

Aspecten Opmerkineen 
Uiterliik Het gaat hier om het uiterliik van trappenhuis, gangen (en lift) 
Veiligheid Het gaat hier om de veiligheid van trappenhuis, gangen (en lift) 
Bruikbaarheid berging In de enquete staat hierbij aangegeven dat het gaat om de bereikbaarheid en 

veiligheid. 
Opslag huisvuil In de enquete wordt gevraagd naar de tevredenheid met de manier van opslag 

(stortkoker, container, aparte opslagruimte) 
Samentelling van De waardering hiervoor hangt nauw samen met de overlast veroorzaakt door 
bewoners in het bewoners en eventuele onenigheid in de besluitvorming of verantwoordelijkheid 
woongebouw met betrekking tot de semi-openbare ruimte 
Loopafstand tot de lift In relatie tot de leeftijd van de bewoners kan dit een belangrijk aspect vormen. 
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De in deze paragraaf omschreven aspecten zijn de aspecten geselecteerd binnen de 
woonsituatie op basis van de beheerverantwoordelijkheid. Naast deze invalshoek, waarbij 
wordt gekeken naar de mate van controle die de beheerder uit kan oefenen, wordt hiema 
gekeken naar de invloed van het woningtype en de eigendomsvorm op de waardering en de 
gevolgen voor de te maken analyse. 

2.3 Afbakening eengezinswoning 

Het begrip woningtype, dat vaak in dezelfde betekenis als het begrip woonvorm wordt 
gebruikt, wordt in 'Woonvoorkeuren onderzoek' van 'F. de Jong ' (1970) gereserveerd om het 
onderscheid tussen de een- en meergezinswoning aan te duiden. 
Het onderscheid tussen de een- en meergezinswoning dient duidelijk te worden bewaakt bij 
het bepalen van de belangen van de verschillende aspecten binnen de totale woonsituatie. 
De meergezinswoning heeft op woonvorm en woningniveau een totaal verschillende 
configuratie van fysiek/ ruimtelijke kenmerken in vergelijking tot de eengezinswoning 
waardoor de structuur van waarderen niet als vergelijkbaar mag worden beschouwd. 
Daamaast is, wanneer men het over de woonvorm heeft, de overgang naar het semi-openbare 
gebied totaal verschillend. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat er niet alleen een andere 
volgorde van belangrijkheid uitkomt voor de aspecten op woningniveau maar daamaast ook 
voor de relaties met het semi-openbare gebied en de woonomgeving. Tenslotte zou er een 
nieuwe analyse moeten worden gemaakt voor de woonsituatie omdat, in de nu gebruikte 
analyse, alleen de eengezinswoningen zijn opgenomen. Mede vanwege de beschikbare tijd 
wordt er in dit onderzoek zodoende een afbakening op basis van het woningtype gemaakt. 

Dit houdt in dat moet worden gekozen voor de eengezinswoning of de meergezinswoning. 
Op basis van de volgende argumenten is gekozen voor de eengezinswoning: 
• Voor de eengezinswoning is reeds een analyse van de woonsituatie aanwezig 
• Vanuit de beschikbare data kan worden waargenomen dat voor het woningtype 
'eengezinswoning' een groter aantal 'cases' (zie bijlage 3) beschikbaar is voor de analyse. 
Een groter aantal cases verdient de voorkeur vanwege de kleinere toevalskans en foutenmarge 
(Baarda en de Goede, 1995). 

In de enquete is voor de eengezinswoning geen onderscheid gemaakt tussen aspecten m.b.t. de 
woning en het semi-openbare gebied. Dit heeft voor de analyse geen methodische 
consequenties omdat het totaalcijfer voor de woning door de bewoner is gegeven met de 
aspecten van 'het achterpad' erbij inbegrepen. Dit valt binnen het geselecteerde gebied van dit 
onderzoek (de woonvorm). Zodoende kan een afbakening voor de analyse worden gemaakt 
met daarin alle aspecten die in de enquete binnen 'totaalcijfer voor de woning' vallen. 

2.4 Onderscheid koop en hour 

Vanwege het verschil in eigendomssituatie voor de koper en de huurder kan op basis hiervan 
een eventueel verschillende opbouw van waardering worden verwacht. De koper heeft 
dikwijls andere (bredere) mogelijkheden met z'n woning dan de huurder, met name op het 
gebied van bouwkundige ingrepen om de woning op zijn individuele wens af te stemmen. De 
gebruiksmogelijkheden van een woning zijn zeer bepalend voor de mate waarin de bewoner 
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zelfuiting kan geven aan het wonen (van Dam, 1989). 
Het zou waardevol kunnen zijn om te zien of er werkelijk grote verschillen tussen de koop- en 
huursector bestaan. Vandaar dat er een analyse van de koop- en huursector tezamen wordt 
gemaakt (eengezinswoningen) om deze vervolgens afte zetten tegen iedere sector 
afzonder lij k. 
Hieruit zal moeten blijken of de eigendomsvorm invloed heeft op de waarderingsstructuur. 

Om vervolgens te bepalen wat de invloed van de overige produktgroepen is kan een 
samengevoegd bestand van eengezins koop- en huurwoningen weer worden vergeleken met 
het totale bestand met daarin ook de meergezins/- etagewoningen 
Voor het totaal van eengezinswoningen wordt vervolgens nog een analyse gemaakt met de 
aspecten op woningniveau, die belangrijk zijn gebleken binnen een analyse van de totale 
woonsituatie. 
De uitkomst hiervan kan worden vergeleken met die van de hierboven genoemde selecties. 
Samenvattend hebben de analyses die worden uitgevoerd achtereenvolgens betrekking op; 

• Eengezins huurwoningen 
• Eengezins koopwoningen 
• Eengezins koop- en huurwoningen 
• Totale bestand als vergelijking (koop- en huurwoningen, een- en meergezinswoningen, 
kamers etc.) 
De afbakeningen binnen de woonsituatie en het woningtype hebben een beperking van het 
aantal in de analyse mee te nemen aspecten tot gevolg. Op basis van deze afbakeningen wordt 
het volgende deel van de boomstructuur in de analyse meegenomen: 

CIJFER TOTALE WOONSITUATIE 
- TOTAALCIJFER WONING 

CIJFER VOOR DE GROOTTE VAN DE WONING 

;

Waardering van de grootte van de woonkamer 
Waardering van de grootte van de keuken 
Waardering van de grootte van de badkamer 
W aardering van de grootte van de hoofdslaapkamer 
W aardering van de grootte van de tweede slaapkamer 
Waardering van de grootte van de bergruimle in de woning 

~::~:~:~ ~:~ ~: ~~:::: ~:~ ~t~;li~~mle buiten de woning 

Waardering van de grootte van de tu1n 
Waardering van het aantat slaapkamers 

- CIJFER VOOR DE BRUIKBAARHEID VAN VERTREKKEN IN DE WONING 

I
Waardering bruikbaarheid 'NOonkamer 
Waardering bruikbaarheid keuken 
Waardering bruikbaarheid badkamer 
Waardering bruikbaarheid hoofdstaapkamer 
Waardering bruikbaarheid overige slaapkamers 
Waardering bruikbaarheid bergruimte in de woning 

~::~~=~:~ ~~:~~::~~:~ :;~;imte buiten de woning 

Waardering bruikbaarhe1d tuin 
Waardering bruikbaarheid balkon 

- CIJFER VOOR DE VOORZIENINGEN IN DE WONING 

~
Waardering van de voorzieningen in de badkamer 
Waardering van de voorzieningen in de keuken 
Waardering van de beveiliging tegen inbraak 
Waardering van de verwarming 
Waardering van de ptaats van de c.v.-ketel 

~::~~=~:~ ~:~ ~= ~::~s ;:~~:0:a~:~:~~g voor de wasmachine 

Waardering van de capac1teil van he! elektra 
- CIJFER VOOR OE TECHNISCHE STAAT VAN OE WONING 

~
Waardering van de warmte-isolatie 
Waardering van de geluids-isolalie 
Waardering van de ventdaliemogelijkheden 
Waardering van de afwerking van he! interieur 

~::~~=~:;: ~:~ ~= ~r:he./t:~:=~~~~;an de buitenkanl van de woning 

Waardering van het vocht in de woning 
Waardering van de geluidsover1ast van buren 

- CIJFER VOOR DE ACHTERPAOEN RONO OE WONING 

§ 
Waardering van de verlic hting 
Waardering van de ve~igheid 
Waarderlng van de onderhoud 
Waardering van de netheid 
Waardering van de toegankelijkheid 

Schema 2 
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2.5 De satisfactiemeting als uitgangspunt voor de analyse 

In de meeste onderzoeken naar de tevredenheid van bewoners ontbreekt een analyse van de 
fysiek-ruimtelijke kenrnerken van de gebouwde omgeving waarop mensen reageren. De 
beleving van de gebouwde omgeving wordt dikwijls verklaard uit meningen over de 
gebouwde omgeving en niet uit objectieve eigenschappen daarvan. Er ontbreekt een 
koppeling van de beleving aan de ene kant en de eigenschappen of fysiek-ruimtelijke 
kenrnerken aan de andere. Door het ontbreken van de koppeling mankeert inzicht in de mate 
waarin bepaalde fysiek-ruimtelijke kenrnerken of combinaties daarvan bijdragen aan de 
beleving van de gebouwde omgeving. (Veldhuisen, 1978) Een oplossing is het ontwikkelen 
van een snel bruikbare en betrouwbare prestatiemeting, afgestemd op de onderdelen waar de 
waardering voor wordt gemeten. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de 
satisfactiemeting als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een prestatiemeting. Deze keuze 
wordt in paragraaf 2.5.2 toegelicht. Alvorens hier verder op in te gaan worden eerst de 
begrippen prestatie, waardering en kwaliteit toegelicht. Dit wordt gedaan aan de hand van de 
opvattingen die aan het prestatieconcept ten grondslag liggen. De kem van het 
prestatieconcept is het denken in termen van resultaten voor de gebruiker, in dit geval de 
woonconsument, in plaats van het denken in termen van oplossingen voorgesteld door experts 
Door output-gericht te denken kan op de meest effectieve wijze de tevredenheid van de 
gebruiker worden bereikt en wordt kwaliteit voor alle betrokkenen bespreekbaar gemaakt. 

2.5.1 Begrippen; prestatie, waardering en kwaliteit 

Kwaliteit is een subjectiefbegrip en kan worden gedefinieerd als: 'Het geheel van 
eigenschappen en kenrnerken (prestaties) van een product of dienst, dat van belang is voor het 
voldoen aan gestelde eisen of vanzelfsprekende behoeften'. 
Uit deze definitie kan worden afgeleid dat kwaliteit niet een eigenschap van een product is. De 
kwaliteit wordt bepaald door het oordeel dat de gebruiker uitspreekt over het betreffende 
product. Hieruit blijkt dater een onderscheid kan worden gemaakt naar twee parameters die 
de kwaliteit vormen; enerzijds de objectieve prestaties (van het produkt), anderzijds de door 
de gebruiker gewenste prestaties die meespelen in het oordeel dat bij de gebruiker tot stand 
komt met betrekking tot de actuele situatie. 
Prestaties beschrijven de specifieke kenrnerken van bepaalde objecten (of diensten) met 
betrekking tot het functioneren. Het niveau van een prestatie is objectief vast te stellen en 
dient kwantificeerbaar en verifieerbaar te zijn. Ook de meet- en berekeningsmethoden dienen 
eenduidig te zijn om vergelijkingen mogelijk te maken. De producten in de vorm van 
marktcomplexen zijn de eenheden die de prestaties leveren. 
De door de gebruiker waargenomen kwaliteit, als resultaat van verschillende prestatieniveaus, 
komt tot stand binnen het spanningsveld van de relatie tussen 'vorm, functie en context'. 
'Kalay'(1996) zet zich aftegen de redenering; vorm volgt functie of functie volgt vorm. 
Gesteld wordt dat noch vorm noch functie kan dienen als uitgangspunt om de ander te zoeken. 
Bij de vorm-functie relatie dient eveneens de 'context' in acht te worden genomen. De 
kwaliteit kan alleen worden bepaald door een interpretatie en evaluatie die vorm, functie en de 
omstandigheden (bijvoorbeeld een bepaald woningrnarktgebied) in acht neemt. Verschillende 
vormen kunnen succesvol dezelfde functie vervullen, en verschillende functies kunnen 
dikwijls van eenzelfde vorm worden afgeleid. 
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Tevens wordt er rekening gehouden met kwaliteitsvariaties van dezelfde vorm-functie relatie 
(objectieve prestatie) binnen een andere context. 

* Gebied waarbinnen de 
kwaliteit wordt geleverd Vormen Functies 

Context 

De uiteindelijke evaluatie en interpretatie van vorm, functie en context is afhankelijk van 
oordelen, voorkeuren, 'tradeoffs' en andere subjectieve criteria. 
De bruikbaarheid van de verbinding vorm-functie-context kan alleen worden onthult door 
observatie, meten, en het interpreteren van de score van de totale combinatie. Het gecombi
neerde resultaat, de 'fit' tussen vorm en functie binnen de gegeven 'context', gezien vanuit de 
gebruiker, is wat we kwaliteit noemen. 

'Fit' is echter een wazige uitdrukking omdat het de mate van gewenstheid introduceert, wat 
een subjectieve term is. Daarvoor wordt het concept van 'tevredenheid met functies' 
gei"ntroduceerd. De (objectieve) waarden van de functie aan de ene kant en de waardering of 
tevredenheid van de klant aan de andere kant. Hier sluit de volgende uitspraak van Liu (1996) 
bij aan: 

'Het gebouw-prestatieconcept is gebaseerd op de veronderstelling dat een gebouw ontworpen 
en gebouwd is om de activiteiten en doelen van zijn bewoners te ondersteunen en 'stimuleren '. 
Dit prestatieconcept maakt een objectieve evaluatiemethode mogelijk, door uitdrukkelijk 
geformuleerde prestatiecriteria of de waardering van de bewoners te vergelijken met de 
werkelijke prestatie." 

Uit de definitie kan een belangrijk verband tussen de 'levensfase' van het gebouw en het 
gebruik (de waardering van het gebruik) worden afgeleid; 

De ontwerpfase: Men gaat hierbij uit van een verondersteld gebruik op basis waarvan het 
Pro amma van Eisen wordt o esteld. 

De gebruiksfase: Het huidige gebruik kan worden vergeleken met de eigenschappen van het 
ebouw, klo t het ebruik waarvoor het bestemd is no met het huidi e ebruik 

De toekomstige gebruiksfase: Wat is het in de toekomst gewenste gebruik en in hoeverre kan 
het ebouw voldoen aan deze wensen 

In dit onderzoek staat de gebruiksfase centraal. Aan de hand van deze fase kunnen gegevens 
worden verzameld die een relatie tussen de prestatie en de waardering van die prestatie tot 
stand brengen. 

Of functies ook werkelijk naar tevredenheid worden vervuld door een bepaalde vorm is 
afhankelijk van zowel de wensen van de bewoner als de 'context' waarin de vorm-functie 
relatie tot stand komt. 
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Francescato (1987) stelt in navolging van Canter en Rees (1982, 1985), overeenkomstig aan 
de definitie van Liu, dat de waardering van de woonsituatie kan worden voorgesteld als een 
reflectie van de mate waarin de bewoners voelen dat de woonsituatie hun helpt om hun doelen 
te bereiken. Deze waardering vormt het uitgangspunt voor het opstellen van de 
prestatiemeetlat die in dit onderzoek wordt ontwikkeld. Vervolgens kan aan de hand van de 
objectief gemeten prestatie en de door de consument gevraagde prestatie, die uit 
waarderingsgegevens kan worden afgeleid, de kwaliteit van een complex worden bepaald. 
In dit hoofdstuk staan de waarderingsgegevens, die als uitgangspunt voor de prestatieaspecten 
dienen, centraal. 

2.5.2 Woonsatisfactieonderzoek als uitgangspunt voor analyse 

Woonsatisfactie-onderzoek is gericht op de tevredenheid van de bewoners met de huidige 
woning; hoe goed sluiten de woningkenmerken aan bij de doelen die de bewoner wil bereiken. 
Het uitgangspunt is dat een goede woonsituatie een zo hoog mogelijke satisfactie met zich 
meebrengt. Er is dikwijls de noodzaak om te weten hoe goed een woonomgeving aan de 
gestelde eisen, doelen en verwachtingen van bewoners tegemoet komt. Dat is hoe tevreden ze 
er mee z1Jn. 
Een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van Burie (1972) was dat de 
satisfactie van huishoudens met hun woning verklaard kon worden met afzonderlijke 
eigenschappen van die woningen. 
Veldhuisen en Kapoen (1982) stellen dat deze stelling van Burie eerder opgaat voor de 
woning dan voor de woonomgeving. Er wordt gesteld dat naarmate een item voor de 
respondent directer identificeerbaar is de score op elke bijbehorende satisfactieschaal beter het 
bijbehorende gevoel zal representeren dan wanneer een item minder goed identificeerbaar is. 
De mate waarin een onderwerp identificeerbaar is kan afhangen van het abstractieniveau en 
het abstraherend vermogen van de respondent. De identificeerbaarheid van concrete items zal 
in het algemeen groter zijn dan die van abstracte. Zo zal de vraag naar de nabijheid van de 
kruidenierswinkel een betere respons -in de zin van geldigheid van de tevredenheidsscore
teweeg brengen dan een vraag naar de nabijheid van voorzieningen in het algemeen, omdat in 
het laatste geval een beroep wordt gedaan op het samenvattend of abstraherend vermogen van 
de respondent. In het laatste geval zal al snel een algemeen gevoel van tevredenheid (of 
ontevredenheid) enige invloed op de score gaan uitoefenen. 

Woonsatisfactie kan volgens Francescato onder andere worden gezien als een vorm van 
P(ost)O(ccupancy) E(valuation), een gebied dat zich concentreert op het evalueren van de 
prestaties van gebouwen door deze af te zetten tegen algemeen gangbare criteria of door het 
beoogde gebruik van een bepaalde omgeving te vergelijken met het eigenlijke gebruik. In dit 
perspectief wordt woonsatisfactie een criterium om de prestaties van de woonsituatie vanuit 
het oogpunt van de bewoners te evalueren. 
Wat moet worden opgemerkt is dat POE zich voomamelijk richt op de fysieke omgeving en 
z'n ontwerp en dat het concept van woonsatisfactie ook economische, sociale en 
organisatorische aspecten omvat. 
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Francescato stelt dat niet zozeer het meten van de mate van tevredenheid, hoe nuttig dat ook 
kan zijn, het belangrijkste gebruik is van de satisfactiemeting. Het bepalen van de 
componenten van 'het wonen' die het sterkst en meest consistent de satisfactie van de 
bewoner bepalen is misschien nog nuttiger als een leidraad voor actie. Het kan warden 
gebruikt om de acties in de richting, de specifieke aspecten, te sturen waar een ingreep 
waarschijnlijk het meest positieve effect zal hebben. 
Het is belangrijk om te weten welke aspecten van de woonsituatie essentieel zijn voor de 
woonconsument. Het is niet altijd zo dat voor de aspecten met een onbevredigende prestatie 
ingrepen nodig zijn, omdat het mogelijk is dat onbevredigende aspecten simpelweg niet 
belangrijk zijn. Hieruit ontstaat de behoefte aan een geschikte techniek om data te analyseren. 
Weidemann en Anderson (1985) merken op dat niet op descriptieve statistiek kan warden 
vertrouwd, zoals het bepalen van frequenties, percentages, om het relatieve belang van 
componenten van de woonsatisfactie te bepalen. Met het gebruik van geschikte multivariate 
technieken is het mogelijk de aspecten die verbeterd moeten warden op basis van de invloed 
op de totale (woon)satisfactie te bepalen. Via statistische analyse kunnen de aspecten worden 
geselecteerd die het grootste deel van de waardering bepalen. 

Veldhuisen neemt op basis van Burie aan dat de waardering van huishoudens voor elementen 
van de huidige woonsituatie sterk bepaald wordt door gezinsfase en inkomen waardoor het 
voor de hand zou liggen bewoners te onderscheiden naar deze kenmerken. In het kader van dit 
onderzoek, waar het opstellen van een prestatiemeting centraal staat, is dit onderscheid niet 
gewenst. Een prestatiemeting moet die aspecten meten die door de woonconsument in het 
algemeen belangrijk worden gevonden, niet de aspecten die een bepaalde doelgroep (zie ook 
paragraaf 2.5.3) of inkomensgroep belangrijk vindt. De prestatiemeting moet algemeen 
toepasbaar zijn. Het staat niet altijd van te voren vast welke huishoudens uit welke 
inkomensgroepen in een complex, waarvan de prestaties worden gemeten, zijn gevestigd. 
Dit geldt eveneens voor de verhuisgeneigdheid op basis waarvan Burie (1972) verschillen in 
satisfactie constateerde. Ook eerder onderzoek van Interface liet een beeld zien waarbij met 
name verschil in de hoogte van de gevraagde prestatie zichtbaar was tussen wel en niet 
verhuisgeneigden en hoge en lage inkomensgroepen. Over het verschil in onderlinge belangen 
van aspecten is minder bekend. Het is echter om de hierboven genoemde reden niet nodig om 
een onderscheid naar verhuisgeneigden en niet verhuisgeneigden te maken. 

Het meten van woonwensen en voorkeuren kent vanuit het doel van dit onderzoek enkele 
belangrijke nadelen. Ten eerste de aanname dat individuen werkelijk hun wens kunnen 
formuleren. Volgens onderzoeken zijn houding en gedrag niet (altijd) met elkaar gerelateerd. 
Wat men zegt is dus niet altijd wat men doet. 
De consument weet door de opsplitsing in 'deelwensen' niet of de wensen tezamen wel 
realiseerbaar zijn. Het blijft daamaast onduidelijk of de optelsom van de verschillende wensen 
oak inderdaad overeenkomt met de woning die hij of zij wil hebben. Er ontbreekt een 
evaluatie van het totaalbeeld. 
De methode geeft geen inzicht in de waarde die mensen toekennen aan de verschillende 
kenmerken. Dit zijn nadelen die met name betrekking hebben op het formuleren van wensen 
per aspect van de woonsituatie. Het aan de consument voorleggen van een aantal altematieven 
ofhet observeren van keuzegedrag kent eveneens z'n nadelen, gezien vanuit het doel in dit 
onderzoek. 

40 



Afatudeerverslag Mei 1999 Hoofdstuk 2 

Keuzen ten aanzien van woning en woonomgeving warden vaak ge1nterpreteerd als een 
uitdrukking van de voorkeuren van huishoudens. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. De 
keuze kan sterk be1nvloed zijn door bijvoorbeeld een gebrek aan altematieven op bepaalde 
deelmarkten. Een verandering in het aanbod kan leiden tot nieuwe voorkeuren en dit kan niet 
warden afgelezen uit reeds gerealiseerd gedrag. We kunnen dus niet zeggen dat wanneer de 
meerderheid in een appartement woont dat de meeste hieraan de voorkeur geven. Er speelt 
namelijk ook nog zoiets als de vraag-aanbod condities van de markt. Als men niet de 
voorkeurswoning kan betrekken vanwege onvoldoende aanbod moet een altematief warden 
gekozen. Voorspellingen op basis van geobserveerde keuzen zou dus misleidend zijn. 
Wanneer de consument via een voorgelegde structuur moet kiezen is het de vraag of 
keuzegedrag werkelijk volgens deze structuur verloopt en in hoeverre de consument het 
overzicht verliest m.b.t. eerder gemaakte keuzen. 

Resumerend kan warden gesteld dat de toegevoegde waarde van woonsatisfactie-onderzoek 
ten opzichte van woonwensenonderzoek vooral in de gedetailleerdheid van de vraagstelling 
zit. Waar woonwensenonderzoeken meestal niet verder komen dan wensen m.b.t. de 
eigendomssituatie, het woningtype, het aantal kamers en het 'soort' woonmilieu, komen in 
satisfactie-onderzoeken ook de indeling van de woning, de grootte van de afzonderlijke 
vertrekken en de tevredenheid met allerlei voorzieningen aan de orde. (de Jong, 1993). 
De satisfactiemeting kan op basis van onderzoek van o.a. Molin (1999) warden getypeerd als 
een 'revealed preference' methode. In termen van data-verzamelingsmethoden zijn 'revealed 
preference' modellen gebaseerd op het observeren van woonkeuzen in de werkelijke markt/ 
situatie. In contrast daarmee zijn 'stated preference' - en keuzemodellen gebaseerd op het 
(voorgestelde) gedrag m.b.t. hypothetische profielen van woonsituaties. Molin beschrijft 
tevens dat een van de typen van de 'revealed preference' methode een bepaling van de 
invloedrijke aspecten binnen de woonsituatie door middel van regressie-analyse, gerelateerd 
aan huishoudenskenmerken kent. 
Een probleem bij woonsatisfactie-onderzoek is de onduidelijkheid van de relatie tussen de 
tevredenheid met onderdelen van de woonsituatie en de algemene (woon)satisfactie (Burie, 
1972). Daamaast blijft er altijd enige onduidelijkheid omtrent de mate waarin de 
satisfactiescore werkelijk betrekking heeft op het beoogde attribuut. Het belangrijkste 
voordeel dat de satisfactiemeting voor dit onderzoek kent boven wensen en voorkeuren kan 
als volgt warden omschreven: 

'Er dient bij woonwensen en -voorkeuren onderzoeken, om inzicht te krijgen in de 
verschillende belangen van aspecten, dikwijls nog naar deelvoorkeuren te warden gevraagd. 
Het is ejfectiever een methode te kiezen die vanuit een bredere verzameling deelaspecten 
werkt en vanuit de deelaspecten tot een totaalscore komt. ' 

De satisfactiemeting die in dit onderzoek wordt gebruikt werkt vanuit deze deelaspecten. 
Door middel van een statistische analyse kan het belang van tal van aspecten binnen de totale 
woonsituatie warden bepaald. De belangrijke aspecten dienen als uitgangspunt voor de 
prestatiemeting. 
Zoals in deze paragraaf reeds is vermeld is er onmiskenbaar een relatie tussen 
(woon)satisfactie en huishoudenskenmerken. Deze huishoudenskenmerken warden binnen het 
strategisch voorraadbeheer gebruikt bij het definieren van doelgroepen. 
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Om onduidelijkheden random de rol van doelgroepen in het kader van dit onderzoek te 
voorkomen wordt deze rol in de volgende paragraafbesproken. 

2.5.3 Doelgroepen in relatie tot dit onderzoek 

Demografische en sociaal-economische ontwikkelingen zorgen voor een nag altijd 
toenemende differentiatie in de hedendaagse bevolking. Dit kan leiden tot een differentiatie in 
woonwensen en tevredenheid met situaties, en dus oak een noodzakelijke differentiatie in te 
leveren produkten en produktprestaties. Bij een klantgerichte benadering is het van belang in 
te kunnen spelen op die diversiteit in de markt. Door de markt op te delen in segmenten met 
een redelijk homogene woningvraag kan de beheerder meer duidelijkheid krijgen over en dus 
beter reageren op de vraag van de zeer diverse groepen van woonconsumenten. Deze 
marktsegmenten warden doelgroepen genoemd. (Stal, 1996) 
Voor een werkbare indeling en een werkelijke inperking van de diversiteit is het definieren 
van een beperkt aantal doelgroepen essentieel. Vanuit het beleid dient te warden bepaald 
welke produkten af te stemrnen op welke doelgroepen. De woonconsument zal niet slechts 
een wensbeeld hebben m.b.t. het object maar voor de totale woonsituatie. 
Doelgroepen kunnen aan de hand van een groat aantal kenmerken warden onderscheiden 
waardoor oak een grate diversiteit aan doelgroepen kan warden gedefinieerd. In bijlage 4 
warden een aantal van deze kenmerken beschreven. 

Vanuit de invalshoek van dit onderzoek is de rol van doelgroepen gering. De prestatiemeting 
zal warden opgesteld vanuit waarderingsgegevens. Deze waarderingen kunnen verschillen per 
doelgroep, zowel in hoogte als structuur (gewicht van aspecten) . Wanneer een prestatiemeting 
binnen een complex wordt uitgevoerd kan deze echter niet warden toegespitst op een bepaalde 
doelgroep. Een prestatiemeting dient geldig te zijn voor alle doelgroepen om bruikbaar te zijn 
in bijvoorbeeld het toewijzingsbeleid. Wanneer de prestatiemeting reeds is toegespitst op een 
of enkele doelgroepen kan het zijn dat voor andere doelgroepen weer andere aspecten dienen 
te warden gemeten. Dit is zeer onpraktisch. 
Vandaar dat er bij het vaststellen van de essentiele aspecten voor een prestatiemeting voor is 
gekozen geen onderscheid naar doelgroepen te maken; het gaat om het over-all beeld. Bij het 
'matchen' van vraag en aanbod dient dit onderscheid wel te warden gemaakt en kunnen aan 
de aspecten doelgroep-afhankelijke gewichten warden toegekend. Op deze manier kunnen 
eventuele ingrepen warden afgestemd op de zittende ofbeoogde doelgroep. 
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Hoof dstuk 3 Selectie van aspecten 

De tweede stap in dit onderzoek is de analyse die binnen het afgebakende onderzoeksgebied 
plaats zal vinden. Aan de hand van deze analyse worden de voor de consument belangrijke 
aspecten bepaald en vindt een reductie in het aantal aspecten plaats. Deze reductie in het 
aantal aspecten zal een eerste bijdrage leveren aan de eis dat de opnamelijst 'Quick' moet zijn. 
Het resultaat van de analyse bestaat uit een lijst van geselecteerde aspecten onderverdeeld naar 
factoren. 

3.1 Analyse op woonvorm- en woningniveau 

Allereerst wordt een analyse op woonvorm- en woningniveau gemaakt om zo de rangorde 
voor alle aspecten, die binnen het afgebakende onderzoeksgebied vallen, te bepalen. 
Vervolgens worden de aspecten in paragraaf 3 .2 binnen de to tale woonsituatie geanalyseerd, 
mede om zo een selectie in het aantal aspecten aan te brengen. Alleen die aspecten die binnen 
de totale woonsituatie belangrijk blijken te zijn worden in de ontwikkeling van de 'Quick 
Scan' meegenomen. De analyse op het niveau van de woonvorm en de woning is van belang 
ter controle van aspecten die binnen de totale woonsituatie wegvallen. Wanneer dit aspecten 
betreft die, enkel op woningniveau beschouwd, belangrijk zijn, moet voor het wegvallen een 
verklaring worden gezocht. 

3.1.1 Proces 

De analyse van de beschikbare data zal plaats vinden aan de hand van een statistische 
methode geschikt voor multivariabele data. In dit hoofdstuk worden per stap van de analyse 
de resultaten en gemaakte keuzen besproken. 
De stappen die worden gemaakt in de analyse zijn als volgt samen te vatten: 
• Het inventariseren van het aantal 'missing values' per aspect en respondent. 
• Het opstellen van een correlatiematrix 
• Het uitvoeren van een factoranalyse; de aspecten worden ingedeeld in factoren die de 

verschillende dimensies in de data weergeven. 
• Het berekenen van Cronbach's Alpha voor de gedefinieerde factoren om deze op eenjuiste 

samenstelling te controleren. 
• Het uitvoeren van een regressie-analyse ter bepaling van het gewicht van de factoren 

onderling ten opzichte van het totaalcijfer voor de woning. 
• Het berekenen van de correlatie van de afzonderlijke aspecten binnen een factor ter 

bepaling van de rangorde van aspecten binnen de factor. 

Voor een uitgebreidere omschrijving van de analysemethode wordt verwezen naar bijlage 2. 
De factoren, samengesteld uit een aantal aspecten, krijgen een 'label' op basis van de 
gemeenschappelijke dimensie die ze meten. Er zal tevens worden besproken wanneer er het 
vermoeden bestaat dat er sprake is van een schijnsamenhang. 
Bij het bespreken van de factoranalyse worden enkele resultaten vermeld van een eerste 
regressie ('pilot'), uitgevoerd op basis van niet uniforme factoren per sector (koop en huur) . 
De resultaten van deze regressie-analyse dienen slechts ter verantwoording van het 
uniformeren van de factoren. 
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3.1.2 De analyse per stap van het proces 

'Missing values' 
Aspecten met een hoog aantal 'missing values ' en respondenten die slechts enkele aspecten in 
de enquete hebben ingevuld, kunnen de betrouwbaarheid van de analyse verstoren. 
Respondenten die meer dan 10 aspecten (25% van de in dit onderzoek meegenomen aspecten) 
niet hebben ingevuld worden zodoende buiten de analyse gehouden (bijlage 5). 
Aspecten waarbij een acceptabel aantal 'missing values' wordt geconstateerd worden 
gehercodeerd naar het gemiddelde. Het acceptabele percentage 'missing values ' per aspect is 
niet exact gedefinieerd omdat er slechts twee aspecten zijn gesignaleerd die een beduidend 
hoger aantal vertonen (>50%). Dit betrof de aspecten: 
* Grootte van het balkon 
* Bruikbaarheid van het balkon 
Dit is te verklaren uit het feit dat het bestand bestaat uit eengezinswoningen waarbij in de 
meeste gevallen geen balkon aanwezig is. 

Correlatiematrix 
De correlatie coefficienten van de aspecten onderling zullen, op een na, hier niet worden 
besproken omdat dit voor de lezer in eerste instantie niet bijdraagt aan het inzicht in de 
structuur van de data. Er wordt alleen opgemerkt dat er na het uitvoeren van de factoranalyse 
geen sterk afwijkende resultaten uit de correlatiematrix zijn af te lei den. 
Een gegeven dat voor later te maken keuzen (toets meetbaarheid) nog van belang is, is de 
sterke correlatie tussen de aspecten m.b.t. de 'bruikbaarheid' en de 'grootte' van ruimten. 

De analyses worden uitgevoerd voor de volgende bestanden: 
• Eengezins-huurwoningen (2409 cases) 
• Eengezins-koopwoningen (3381 cases) 
• Totaal van eengezinswoningen (5790 cases) 
• Het to tale bestand met daarin zowel een- als meergezinswoningen (7317 cases) 

Factoranalyse en controle met Cronbach's alpha. 
In de factoranalyse worden de aspecten die een gemeenschappelijke dimensie in de data 
meten gegroepeerd in factoren. In tabel 3.2 wordt het uiteindelijke resultaat van deze 
factoranalyse weergegeven. 
De factoren gelden voor alle geanalyseerde bestanden. Dit was in eerste instantie niet het 
geval. Om dit te bereiken zijn de oorspronkelijke factoren geiiniformeerd. Hoe en waarom dit 
is gedaan wordt hieronder toegelicht. 

Bij het indelen van aspecten in factoren blijkt dat tussen de koop- en huursector kleine 
verschillen zijn. Bij het bestand met huurwoningen wordt de woonkamer bij de slaapkamers 
in een factor ingedeeld en bij de overige bestanden vormen de slaapkameraspecten een 
afzonderlijke factor. Daar worden echter de aspecten m.b.t. de woonkamer bij de factor 
'keuken' ingedeeld. Er blijkt bij de aspecten van de woonkamer naast de factorlading voor de 
keuken ook een factorlading voor de factor 'slaapkamer' te zijn. Deze 'lading' is meestal maar 
een fractie lager dan die voor de factor 'keuken' . 
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Sommige aspecten zorgen er binnen een factor voor dat de waarde van alpha enigszins daalt. 
Dit wil zeggen dat de samenstelling niet geheel optimaal is. De ondergrens van alpha is op 
0.65 gesteld. Wanneer echter wordt gekeken naar de overeenkomst in betekenis van deze 
aspecten kunnen de meeste binnen de factor blijven waar ze bij zijn ingedeeld; alpha blijft 
hierbij ruimschoots boven de waarde 0.65 (=voorwaarde). 
Het aspect 'bruikbaarheid van de zolder' zorgt echter binnen z'n factor (die van de 
slaapkamer) iedere keer voor een forse daling van alpha en kan er niet op basis van logische 
overwegingen bijgeplaatst worden. Er zijn daamaast geen hoge correlaties met andere 
aspecten waar te nemen. In de regressie-analyse wordt het aspect 'bruikbaarheid zolder' als 
afzonderlijke variabele gehanteerd. 

De eerste regressie-analyse is aan de hand van de, volgens de eerste factoranalyse 
samengestelde factoren, gemaakt. Het resultaat van deze regressie-analyse is door de 
verschillen in samenstelling van factoren niet volledig vergelijkbaar. Het algemene beeld is al 
wel zichtbaar, maar de factoren m.b.t. de slaapkamer en de keuken bestaan voor de 
verschillende bestanden uit andere aspecten. Hierdoor kan niet aan het doel van het 
vergelijken van die sectoren worden voldaan. 

De uitkomsten van de factoranalyse lenen zich echter voor het uniformeren van de factoren. 
Met uniformeren wordt bedoeld dat alle factoren zo worden samengesteld dat deze een zelfde 
samenstelling van aspecten kennen. De aspecten m.b.t. de woonkamer zijn voor alle 
bestanden, behalve de huursector, op basis van een hogere factorlading binnen de factor met 
'keukenaspecten' ingedeeld. Daamaast hebben ze, zoals eerder vermeld, een vrij hoge lading 
voor de factor 'slaapkamer' . Op basis hiervan is het gerechtvaardigd de aspecten van de 
woonkamer voor alle bestanden bij de slaapkamer in te delen. De verschillen in factorlading 
worden in tabel 3 .1 ( afgerond) weergegeven. 

'eengezinswonthgen ' 
grootte woonkamer 
bruikbaarheid woonkamer 
sector koop (eengezinswoning) 
grootte woonkamer 
bruikbaar:1'~id woonkamer 
totale bestand 
grootte w 
brtlikba woonkamer 
Tabel 3. 1 

Factor slaapkamer Factor keuken 

0.40 0.44 
0.39 0.43 

0.34 0.47 
0.36 0.44 

0.43 0.50 
0.42 0.48 

Als gevolg van deze uniformering kan voor alle bestanden met factoren van eenzelfde 
samenstelling worden gewerkt, waardoor de resultaten vergelijkbaar zijn. 
De berging binnen en buiten wordt voor de meeste bestanden als een gescheiden factor 
gedefinieerd. Alleen bij het totaal van eengezinswoningen worden deze samen als 1 factor 
gedefinieerd. Vanwege het lage belang dat uit de eerste regressie-analyse al bleek is er bij het 
uniformeren voor gekozen, voor alle bestanden, twee aparte factoren voor de berging te 
hanteren. Een verstoring van de resultaten kan eventueel voor dit bestand een rol spelen maar 
is als verwaarloosbaar klein te beschouwen. 
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In tabel 3 .2 is voor iedere factor aangegeven wat de samenstellende variabelen zijn zoals die 
worden gebruikt in de getiniformeerde regressie-analyse. 

Tabel 3.2: lndeling van aspecten in factoren. 

Schaalniveaus Factor- ' label ' Aspecten 
Woning en Technische staat Warmte-isolatie 
woonvorm Geluidsisolatie 

Ventilatiemogelijkheden 
Afwerking van het interieur 
Onderhoudsstaat buitenkant woning 
Tochtoverlast 
Vochtoverlast 
Beveiliging inbraak 

Grootte woning Grootte van de woonkamer 
Bruikbaarheid van de woonkamer 
Grootte van de hoofdslaapkamer 
Bruikbaarheid van de hoofdslaapkamer 
Grootte van de tweede slaapkamer 
Bruikbaarheid van de overige slaapkamers 
Aantal slaapkamers 

Semi-openbaar Verlichting achterpaden 
Veiligheid achterpaden 
Onderhoud achterpaden 
Netheid achterpaden 
Toegankelijkheid achterpaden 

V oorzieningen in de woning Verwarming 
Plaats van de cv ketel 
Plaats van de aansluiting voor de wasmachine 
Warm water voorziening 
Capaciteit electra 

Badkamer Grootte badkamer 
V oorzieningen badkamer 
Bruikbaarheid badkamer 

Pri ve-bui tenruimte Grootte tuin 
Bruikbaarheid tuin 

Keuken Grootte keuken 
V oorzieningen keuken 
Bruikbaarheid keuken 

Berging binnen Grootte van de bergruimte in de woning 
Bruikbaarheid bergruimte in de woning 

Berging buiten Grootte van de bergruimte buiten de woning 
Bruikbaarheid bergruimte buiten de woning 

Zolder Bruikbaarheid van de zolder 

Regressie-analyse 
De input voor de regressie-analyse wordt gevormd door de factoren zoals beschreven in de 
tabel 3.2. Alvorens de analyse uit te voeren dienen de gegevensstructuren van de afzonderlijke 
aspecten per factor te worden samengevoegd ( optellen en deling door het aantal aspecten) en 
'ge-labeled' met een naam voor de betreffende factor. De 'labels' die aan een factor zijn 
gegeven zijn eveneens in de bovenstaande tabel zichtbaar. 
De resultaten van de regressie-analyse zijn weergegeven in Tabel 3.3 
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Tabel 3.3 : Beta coeffi c ienten regress ieanalyse 

Factor I Technische staat 
Factor 2 Grootte van de woning 
Factor 3 Semi-openbaar 
Factor 4 Voorzieningen 
Factor 5 Badkamer 
Factor 6 Prive-buitenruimte 
Factor 7 Keuken 
Factor 8 Berging(bin11~i11;n bu,iter) 
Factor 9 Zolder 

Ecngczinswoningen 
koopscctor 

0.24 
0.20 
0.21 
0.10 
0.09 
0.08 
0.05 
0.03 

Ecngczinswoningcn 
huurscctor 

0.32 
0.22 
0.22 
0.08 
0.06 
0.07 
0.06 
0.04 

Hoofdstuk 3 

Ecngezinswoningcn Totalc bcstand 

0.32 

0.20 
0.09 
0.09 
0.06 
0.06 
0.03 

(Ecn- en 
mccrgczinswon in gen 

0.30 
0.24 
0.18 
0.12 
0.08 
0.07 
0.07 

0.02 

Tabel 3.3 dient ter vergelijking van de belangen(-verschillen) van de factoren per bestand. In 
het totale bestand is het verschil in belang tussen het semi-openbare gebied en de grootte van 
de woning groter dan in de overige bestanden. Dit is te verklaren uit het feit dat in het totale 
bestand zowel een- als meergezinswoningen zijn opgenomen. Hierdoor zal de overeenkomst 
in variantie van de waardering voor het semi-openbare gebied en het totaalcijfer voor de 
woning afnemen omdat bij meergezinswoningen zelden achterpaden voorkomen, die bij de 
eengezinswoning mede dat totaalcijfer bepalen. De tabellen 3.4 t/m 3.7geven uitgebreidere 
gegevens voor ieder bestand (voor betekenis van de getallen zie bijlage 2). 

Tabel 3.4 : re essie-anal seen correlaties voor totaalci "fer wonin . Koo sector N=338 I 

R adj . .434 
F 325 
variabelen p p< 
1. Technische staat 0.24 0.00 
2. Semi-openbaar 0.21 0.00 
3. Grootte van de woning 0.20 0.00 
4. Voorzieningen 0.10 0.00 
5. Badkamer 0.09 0.00 
6. Prive-buitenruimte 0.08 0.00 
7. Keuken 0.05 0.00 
8. Berging 0.03 0.05 
9. Bruikbaarheid zolder excluded excluded 

Tabel 3.5: regress ie-analyse en correlaties voor totaalcijfer woning. (Huursector N=2409) 

R2 adj . .492 
F 293 
variabelen 
1. Technische staat 
2. Grootte van de woning 
3. Semi-openbaar 
4. Voorzieningen 
5. Prive-buitenruimte 
6. Badkamer 
7. Keuken 
8. Berging 
9. Bruikbaarheid zolder 

p p< 
0.32 0.00 
0.22 0.00 
0.22 0.00 
0.08 0.00 
0.07 0.00 
0.06 0.00 
0.06 0.00 
0.04 0.03 

Totaalcijfer woning 

r 

0.51 
0.39 
0.47 
0.42 
0.40 
0.33 
0.38 
0.30 
0.20 

Totaalcijfer woning 

r 

0.57 
0.48 
0.44 
0.43 
0.26 
0.40 
0.36 
0.33 
0.35 
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Tabel 3.6: regressie-analyse en correlaties voor totaalcijfer woning. (Totaal eengezinswoningen N=5790) 

R2 adj .. 577 Totaalcijfer woning 
F 988 
variabelen p p< 
1. Technische staat 0.32 0.00 
2. Grootte van de woning 0.22 0.00 
3. Serni-openbaar 0.20 0.00 
4. Voorzieningen 0.09 0.00 
5. Badkamer 0.09 0.00 
6. Prive-buitenruimte 0.06 0.00 
7. Keuken 0.06 0.00 
8. Berging 0.03 0.01 
9. Bruikbaarheid zolder 

Tabel 3.7: regressie-analyse en correlaties voor totaalcijfer woning (totale bestand N=73 J 7) 

R2 adj .. 572 
F 1335 
variabelen 
1. Technische staat 
2. Grootte van de woning 
3. Serni-openbaar 
4. Voorzieningen 
5. Badkamer 
6. Keuken 
7. Tuin 
8. Berging 
9. Bruikbaarheid zolder 

p 
0.30 
0.24 
0.18 
0.12 
0.08 
0.07 
0.07 

0.02 

Correlatie met bet totaalcijfer 

p< 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.03 

r 

0.65 
0.57 
0.48 
0.53 
0.52 
0.33 
0.48 
0.39 
0.38 

Totaalcijfer woning 

r 

0.64 
0.58 
0.44 
0.55 
0.51 
0.50 
0.34 
0.38 
0.34 

De onderlinge belangen van alle factoren op woningniveau zijn nu bekend maar er is nog geen 
reductie in het aantal aspecten doorgevoerd. In het kader van de 'Quick Scan' is deze reductie 
van het aantal aspecten gewenst. Om te bepalen welke aspecten in de prestatiemeting 
opgenomen dienen te worden kan, naast de bovenstaande gewichten per factor, naar de 
correlatie van ieder afzonderlijk aspect met het totaalcijfer worden gekeken. Op deze manier 
kunnen voor iedere factor de twee of drie belangrijkste aspecten worden geselecteerd. 
Wanneer we echter per factor naar de correlaties van de aspecten met het totaalcijfer kijken 
zien we hier relatiefkleine verschillen (zie bijlage 6). Dit houdt in dat het selecteren van drie 
aspecten met de hoogste correlatie op toeval zou kunnen berusten. Het is in dit geval dan ook 
niet aan te bevelen de selectie op deze manier plaats te laten vinden. 
Er bestaan nu vier altematieven om toch tot een acceptabel aantal aspecten voor de Quick 
Scan te komen: 
• Het binnen de totale woonsituatie plaatsen van de woning. Op deze manier houdt men die 
aspecten over, die belangrijk zijn binnen de totaalwaardering. Deze mogelijkheid wordt in 
ieder geval toegepast vanwege het hoge belang van de woonomgeving dat uit eerder 
onderzoek is gebleken. Het geeft de verhouding van het belang van de aspecten op 
woningniveau ten opzichte van het totaal weer. 
• Het selecteren van twee of drie aspecten per factor door de gebruiker van de lijst 
bijvoorbeeld op basis van reeds beschikbare gegevens of de best meetbare gegevens voor die 
specifieke gebruiker. 
• Het verenigen van twee of drie aspecten in 1 'meetaspect' (indien mogelijk). 
• Het hanteren van criteria als (objectieve) meetbaarheid en eenvoudige beschikbaarheid 
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De tweede mogelijkheid is vrij willekeurig en belemmert een eventuele vergelijking van 
gegevens opgenomen door of bij twee verschillende beheerders. Er kan moeilijk een 
referentiebestand warden opgebouwd. 
De derde mogelijkheid is helderder en kan vanuit het oogpunt van een aantal aspecten ook op 
een vrij logische wijze plaatsvinden (bijvoorbeeld: ventilatiemogelijkheden en vochtoverlast 
zijn zaken die gedeeltelijk met dezelfde bouwtechnische eigenschappen te maken kunnen 
hebben) Bij het samenvoegen van aspecten binnen factoren zal sprake moeten zijn van een 
grote overlap in hetgeen gemeten wordt. 
Mogelijkheid vier is een belangrijk criterium in de vertaling van waarderings- naar 
prestatieaspecten. De waarderingsaspecten zijn niet per definitie bruikbaar als 
prestatieaspecten. Alvorens te toetsen op meetbaarheid en beschikbaarheid wordt eerst een 
analyse binnen de totale woonsituatie gemaakt. 
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3.2 Analyse binnen de woonsituatie. 

Er wordt gebruik gemaakt van een analyse van de totale woonsituatie om zodoende een goed 
beeld te krijgen van de verhoudingen binnen de totale situatie en een eerste selectie voor de 
factoren op woningniveau door te voeren. Er wordt, in de in dit onderzoek op te stellen 'Quick 
Scan', alleen gebruik gemaakt van aspecten op woonvorm- en woningniveau die binnen de 
totale woonsituatie belangrijk zijn. 
De geselecteerde aspecten zullen vervolgens worden beoordeeld op meetbaarheid en 
beschikbaarheid. V anuit deze criteria kan de uiteindelijke geschiktheid voor de Quick Scan 
worden bepaald. Deze overwegingen worden uitgebreider omschreven in hoofdstuk 4. De 
factoren die van belang zijn binnen de woonsituatie zijn bepaald op basis van de waardering 
van de bewoner voor de totale woonsituatie. 

Resultaten 
De gebruikte onderzoeksresultaten zijn afkomstig uit hetzelfde bestand als omschreven in de 
vorige paragraaf. Het aantal 'cases' verschilt vanwege een andere samenstelling van aspecten 
dat in het gebruikte onderzoek is meegenomen en daarmee gepaard gaande andere aantallen 
van 'missing values '. 
Tabel 3.8 toont de resultaten uit eerder onderzoek (Rijpers, 1998) en dient om aan te geven 
welke factoren (met de daarbij inbegrepen aspecten) met betrekking tot het woningniveau 
terug te vinden zijn binnen de totale woonsituatie. 

Tabel 3.8. Stepwise multiple regress ion-analyse en correlaties voor waardering van de woonsituatie (N=2 l 2 l ) 

R2 adj 0.61 
F 369 
Variables p p< r 

Sociale samenstelling van de buurt 0.36 0.000 0.67** 
2 Zelf reflecterende imago 0.24 0.000 0.59** 
3 Grootte van de woning 0.12 0.000 0.40** 
4 Visuele kwaliteit van de gebouwde omgeving 0.10 0.000 0.48** 
5 Sociale overlast 0.10 0.000 0.54** 
6 Technische staat van de woning 0.07 0.000 0.41 ** 
7 Bereikbaarheid van voorzieningen 0.07 0.000 0.26** 
9 Grootte en voorzieningen in de keuken 0.04 0.020 0.29** 
8 Verkeer ( overlast en gevaar) 0.04 0.000 0.37** 
10. Grootte en voorzieningen in de badkamer 0.07 0.001 0.26** 
11. Voorzieningen in de woning*** -0.05 0.020 0.17** 

** p < .001 (Bron: Stichting Interface 1996) 

De factoren die betrekking hebben op het woningniveau zijn in de bovenstaande tabel vet 
gedrukt. Het lijkt alsof de in de vorige paragraafbelangrijk gebleken factor 'achterpaden' , die 
naar voren is gekomen uit de analyse op woningniveau, hier wegvalt. Dit is echter een 
vertekend resultaat. Vanwege de hoge correlatie van de aspecten die de sociale overlast meten 
met die van de achterpaden, valt een van de twee in de regressie-analyse weg. In dit geval zijn 
het de achterpaden ( deze verklaren een minder groot deel van de variantie dan de aspecten 
m.b.t. overlast). Het belang van de achterpaden binnen de totale woonsituatie kan vanwege de 
hoge correlatie met de sociale overlast hier ongeveer gelijk aan worden gesteld. 
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De factor 'achterpaden' wordt zodoende meegenomen in de analyse op woonvorm- en 
woningniveau binnen de totale woonsituatie. 
Er blijven van de negen factoren, reeds geformuleerd op woningniveau, nog 6 factoren over 
voor de selectie van aspecten voor de Quick scan. Deze factoren zijn: 

Technische staat 
Grootte van de woning 
Voorzieningen 
Badkamer 
Keuken 
Semi-openbaar 

De resterende factoren op woningniveau (binnen de woonsituatie) bestaan uit de volgende 
aspecten: 

Tabel 3.9: Resterende fac toren binnen de woonsituatie 

Schaalniveaus Factoren Aspecten 
Woning en Technische staat W armte-isolatie 
woonvorm Geluidsisolatie 

V entilatiemogelijkheden 
Afwerking van het interieur 
Onderhoudsstaat buitenkant woning 
Tochtoverlast 
V ochtoverlast 
Beveiliging inbraak 

Grootte van de woning Grootte van de woonkamer 
Bruikbaarheid van de woonkamer 
Grootte van de hoofdslaapkamer 
Bruikbaarheid van de hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 

Semi-openbaar Verlichting achterpaden 
Veiligheid achterpaden 
Onderhoud achterpaden 
Netheid achterpaden 
Toegankelijkheid achterpaden 

V oorzieningen in de woning Verwarming 
Plaats van de cv ketel 
Plaats van de aansluiting voor de wasmachine 
Warm water voorziening 
Capaciteit electra 

Badkamer Grootte badkamer 
V oorzieningen badkamer 
Bruikbaarheid badkamer 

Keuken Grootte keuken 
V oorzieningen keuken 
Bruikbaarheid keuken 

Uit tabel 3.9 kan worden afgeleid dat de factor 'grootte van de woning' een andere 
samenstelling heeft dan enkel op woningniveau beschouwd. (In de bovenstaande selectie 
ontbreken de aspecten die te maken hebben met de 2e of overige slaapkamers) De reden 
hiervan is dat deze aspecten in de analyse binnen de totale woonsituatie uit deze factor zijn 
gevallen en als individueel aspect ook buiten de regressie-analyse. 
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Het onderlinge belang van de overgebleven factoren kan worden bepaald aan de hand van een 
regressie-analyse. (Tabel 3 .10) 

Tabel 3. 10: Stepwise multiple regress ie-analyse en correlaties voor totaalc ijfer woni ng (eengezinswoning binnen woonsituatie N=5790) 

R2 adj .. 534 Totaalcijfer woning 
F 1328 
Variabelen p p< r 
1. Technische staat 0.32 0.00 0.65 
2. Serni-openbaar 0.27 0.00 0.62 
3. Grootte van de woning** 0.22 0.00 0.57 
4. Badkamer 0.10 0.00 0.52 
5. V oorzieningen 0.06 0.00 0.53 
6. Keuken 0.04 0.00 0.48 
*=De factor(-en) (hebben)/ (heeft) wel dezelfde naam maar vanwege een selectie van aspecten naar aanleiding van de meest belangrijke 
woningaspecten binnen de totale woonomgeving is de samenstelling van aspecten wat anders. ontbrekende aspecten: grootte en 
bruikbaarheid van de 2e slaapkamer respectievelijk overige slaapkamers. 

Vergeleken met de eerder gemaakte analyses geeft dit het volgende beeld: 

Tabel 3. 11 : Beta coefficienten regress ieanalyse 

0.22 0.22 0.24 0.22* * 
0.22 0.20 0. 18 0.27 
0.08 0.09 0. 12 0.06 
0.06 0.09 0.08 0.10 
0.07 0.06 0.07 
0.06 0.06 0.07 0.04 
0.04 0.03 

0.02 

**=De factor( en) (hebben)/ (heeft) wel dezelfde naam maar vanwege een selectie van aspecten naar aanleiding van de 
meest belangrijke woningaspecten binnen de totale woonomgeving is de samenstelling van aspecten wat anders. Ontbrekende 
aspecten: grootte en bruikbaarheid van de 2e slaapkamer respectievelijk overige slaapkamers. 

Uit deze regressie-analyse blijkt dater ongeveer een zelfde volgorde van 'belangrijkheid' voor 
de resterende factoren kan worden waargenomen als in de analyse van de 9 factoren op 
woningniveau. (tabel 3.11). Er zijn twee verschillen waameembaar die echter niet groot zijn. 
De achterpaden blijken binnen de woonsituatie op de tweede plaats te komen, overeenkomstig 
aan de koopsector bekeken op woningniveau zonder de woonsituatie. Daamaast valt op dat de 
badkamer in volgorde van belang van plaats is verwisseld met de voorzieningen 

3.3 Evaluatie 

Er kan worden geconcludeerd dat er weinig verschil is tussen de koop- en huursector, de 
eengezinswoningen in totaal en het totale bestand. De volgorde van belangrijkheid van de 
verschillende factoren is over het algemeen hetzelfde. In een enkel geval is er sprake van twee 
factoren die zijn omgedraaid. Dit betreft echter in de meeste gevallen factoren met een laag 
belang en in alle gevallen is sprake van een klein verschil in gewicht. 
De factoren met betrekking tot de technische staat, de woon- en slaapkamer, de achterpaden 
en de voorzieningen blijken in alle gevallen het belangrijkste te zijn wanneer alleen wordt 
gekeken naar het niveau van de woning en de woonvorm. De achterpaden lijken er binnen de 
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totale woonsituatie buiten te vallen, maar dit blijkt bij een nadere beschouwing niet het geval. 
Het achterpad heeft een sterke samenhang met de aspecten m.b.t. de sociale overlast (Rijpers, 
1998) en is zodoende niet meer zichtbaar binnen de totale woonsituatie. Vanwege de hoge 
correlatie met de sociale overlast en het vrij hoge belang van deze sociale overlast binnen de 
totale woonsituatie dienen de achterpaden wel te worden meegenomen in de analyse. De 
factoren badkamer en keuken blijken binnen de totale woonsituatie ook nog enig ' gewicht in 
de schaal te brengen' en worden zodoende ook meegenomen in de analyse van de 
woningaspecten binnen de totale situatie. Uiteindelijk zien we het volgende beeld wanneer de 
resterende aspecten worden ingevuld in de eerder opgestelde tabel. 

Tabel 3. 12 

Warmte-isolatie 
Geluidsisolatie 
Ventilatiemogelijkheden 

Afwerking vaµ het interieur 

Onderhoudsstaat buitenkant woning 

Grootte van de woonkamer 

Bruikbaarheid van de woonkamer 

Grootte van de hoofdslaapkamer 

Bruikbaarheid van d~hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 

V erliY:ll,!ing achterpaden 

V eiligheid achterpaden 

Onderhoud achterpaden 

NeVJ.s;id achterpaden 

Toegankelijkheid achterpaden 

Verwarming 
Plaats van de cv ketel 
Warm water voorziening 

Capaciteit electra 

Grootte badkamer 

V oor7;ieningen badkamer 

Bruik::baarheid badkamer 

Grootte keuken 

V oorzieningen keuken 

Bruikbaarheid keuken 

Plaats van de aansluiting voor 

de wasmachine 

Er zijn aan de hand van de statistische analyse 29 aspecten op woningniveau geselecteerd. 
Zoals in de inleiding reeds is beschreven is 'het gewicht' binnen de totaalwaardering van de 
woonsituatie niet het enige criterium waaraan aspecten voor een Quick Scan moeten voldoen. 
De aspecten moeten 'meetbaar' gedefinieerd kunnen worden en daamaast dient de te 
inventariseren informatie eenvoudig beschikbaar zijn. De exacte inhoud van deze 
voorwaarden en de mate waarin de geselecteerde aspecten aan deze voorwaarden voldoen 
zullen in hoofdstuk 4 uitgebreid worden toegelicht. 
In het proces van operationaliseren zal eerst de meetbaarheid moeten worden gedefinieerd 
alvorens kan worden gekeken naar de beschikbaarheid; Er dient bekend te zijn 'wat' 
beschikbaar moet zijn. Het kan zijn dat een aspect op meerdere manieren meetbaar kan 
worden gedefinieerd en dat op basis van de beschikbaarheid de uiteindelijke keuze wordt 
gemaakt. 
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Hoof dstuk 4: Van waardering naar prestatie 

De 29 waarderingsaspecten die zijn voortgekomen uit de statistische analyse van hoofdstuk 3 
worden in dit hoofdstuk getoetst op meetbaarheid en beschikbaarheid. Dit zijn de stappen 4 en 
5 uit het stappenplan, die in paragraaf 1.4 zijn beschreven en in dit hoofdstuk nader worden 
toegelicht. Alvorens de toetsing uit te voeren moet eerst worden aangegeven wat, in het kader 
van dit onderzoek, onder meetbaarheid en beschikbaarheid wordt verstaan. 

Onder meetbaarheid wordt verstaan dat het aspect op een ordinale schaal met objectieve 
waarden kan worden ingevuld. De beschikbaarheid moet in het kader van de 'Quick' Scan 
'eenvoudig' zijn. Dit wil zeggen dater geen arbeidsintensieve of tijdrovende handelingen 
nodig mo gen zijn om de gegevens te achterhalen. Vanuit deze eis gaat de voorkeur uit naar 
een beperkt aantal bronnen die in paragraaf 4.2 worden toegelicht. Daamaast wordt het 
'Quicke' karakter bewerkstelligd doordat, in de hiervoor beschreven analyse en tijdens de 
toetsing op meetbaarheid en beschikbaarheid, een selectie van aspecten plaatsvindt. 

4.1 Van waarderings- naar prestatie-aspect; de meetbaarheid 

Bij het omzetten van waarderingsaspecten in prestatieaspecten dienen deze prestatie- aspecten 
meetbaar te worden gedefinieerd. In deze paragraaf worden een aantal aandachtspunten 
behandeld die invloed hebben op de meetbaarheid. Er kan een onderscheid worden gemaakt 
naar; 
• Begripsvorming; wat is hetgeen dat gemeten moet worden? 
• Schaalverdeling; het definieren van prestatieniveaus, en; 
• Meetinstructie; onder welke voorwaarden moeten de metingen plaats vinden. 

4.1.1 Voorwaarden meetbaarheid 

De aangegeven problemen bij het operationaliseren zijn voor een groot deel geconstateerd in 
de stageperiode. W anneer wordt gesproken over de begripsvorming en schaalverdeling van 
een aspect moet een eenduidige relatie met het waarderingsaspect herkenbaar blijven. Met 
betrekking tot de schaalverdeling is een van de vragen welk meetniveau wenselijk is; 
kwantitatief, ordinaal of nominaal. Daamaast is het de vraag wat in een meetinstructie wordt 
omschreven; alleen de te gebruiken eenheden of ook de meetmethode en de geraadpleegde 
bronnen. 

Het prestatieaspect; begripsdefinitie 
De begrippen die voor een aspect in de prestatiemeting worden gehanteerd dienen aan de 
volgende voorwaarden te voldoen: 
• Duidelijkheid verschaffen met betrekking tot de te meten prestatie; 
• Eenduidig zijn met betrekking tot het eraan te relateren waarderingsaspect. 
In de definitie van het begrip wordt de voor een prestatiemeting zo belangrijke objectiviteit 
zoveel mogelijk nagestreefd. Er wordt per aspect een kenmerk gemeten dat uit de naamgeving 
kan worden afgeleid. 
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In veel gevallen zal de duidelijke relatie met het waarderingsaspect aanwezig zijn. Veel van 
de aspecten gehanteerd in de enquete, met name op woningniveau, zijn op een geschikte wijze 
geformuleerd voor een prestatiemeting. Voorbeelden hiervan zijn alle aspecten m.b.t. de 
grootte (bijvoorbeeld 'grootte woonkamer'). Aspecten die moeilijker als objectief 
prestatieaspect zijn te definieren zijn bijvoorbeeld 'tocht- en vochtoverlast'. 

De prestatieniveaus; schaalverdeling 
Een schaalverdeling kan worden opgesteld aan de hand van de 'range' van prestatieniveaus 
waarbinnen moet worden gemeten. Daamaast moet het gewenste meetniveau (kwantitatief, 
ordinaal of nominaal) worden bepaald. 
In dit onderzoek wordt als eis gesteld dat de prestaties, overeenkomstig aan de waardering in 
de enquete, op een ordinale schaal kunnen worden geYnventariseerd. Dit houdt in dat er een 
ordening van hoog naar laag, in dit geval op basis van de objectieve waarden, mogelijk moet 
zijn. Deze ordinale prestatieschaal wordt per aspect, overeenkomstig aan de waardering in de 
enquete, onderverdeeld naar vij f prestatieniveaus. 

De prestatiemeting (Quick Scan) is een instrument dat binnen dit onderzoek in eerste instantie 
is toegespitst op het gebruik door corporaties. Het is echter een instrument dat door alle 
beheerders van woongebouwen moet kunnen worden gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat er zeer 
uiteenlopende prijsklassen en daarmee ook sterk verschillende prestatieniveaus worden 
ge"lnventariseerd. Een slagvaardig instrument vraagt per aspect om een zodanig 'passende' 
schaalverdeling dat deze nooit geschikt kan zijn voor de (sterke) differentiatie in deze 
prestatieniveaus. Vandaar dat het aanbeveling verdient verschillende lijsten (schaal
verdelingen) op te stellen voor verschillende prijsklassen. Er moet voor worden gewaakt dat 
er op basis van dit onderscheid naar prijsklassen een te sterke differentiatie in prestatieschalen 
ontstaat. Het is alleen bedoeld voor de 'niet vergelijkbare' (prijs)klassen. Te denken valt aan 
een tweedeling; de goedkope en gemiddeld geprijsde woningen apart van de dure woningen 
Bij een sterkere differentiatie bestaat het gevaar de 'uniforme' prestatiemeting te verliezell4. 

Voor de schaalverdeling geldt dat naast de problemen die ontstaan wanneer de schaal ' te 
ruim' is opgezet ook een te 'krappe' schaalverdeling niet het gewenste inzicht geeft in de 
geleverde prestatie. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven. 

Voorbeeld: 

Krappe schaalverdeling 

Grootte woonkamer 

5: > 25 m2 
4: 23-25 m2 
3: 21-23 m2 
2: 19-21 m2 
1: < 19 m2 

Ruime schaalverdeling 

Grootte woonkamer 

5:> 50m2 
4: 40-50 m2 
3: 30-40 m2 
2: 10-30 m2 
1:< 10m2 

4 Strategisch Woningbeheer en Marketing (Smeets, 1996), uit; Handboek stedelijk beheer, deel E6 
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Het juiste 'bereik' voor de prestatieniveaus wordt in dit onderzoek gebaseerd op de 
schaalverdelingen zoals geformuleerd in de aspectenlijsten van Interface. De 
schaalverdelingen in die lijsten zijn samengesteld op basis van de werkelijke prestatieniveaus 
binnen de (sociale) huursector. Uitgangspunt hiervoor zijn de waardes aangegeven in de 
'voorschri:ften en wenken' geweest. Bij de woonkamer kan bijvoorbeeld aan een verdeling in 
stappen van 5m2, met een bereik tussen de 20 en 35 m2, worden gedacht. 

Naast dat bij de schaalverdeling moet worden gelet op te grote of te kleine stappen die voor de 
betreffende sector (bijvoorbeeld sociale huursector) worden gebruikt moet worden gelet op 
inconsequenties in de schaalverdeling. De overgang tussen score 1 en 2 moet na hetzelfde 
aantal eenheden plaats vinden als die van score 2 naar 3. Een schaalverdeling moet een 
evenredige verdeling hebben om een vertekend beeld te voorkomen. De te ruime 
schaalverdeling is een voorbeeld waarbij dit niet juist is toegepast. 
Een laatste onduidelijkheid in een schaalverdeling kan de grens tussen de verschillende 
prestatieniveaus zijn. Wanneer het aantal vierkante meters dat de bovengrens voor niveau 2 
vormt tegelijkertijd de ondergrens voor het volgende niveau is, ontstaat de vraag welk niveau 
een kamer van bijvoorbeeld exact 30m2 heeft. Dit kan worden opgelost door te vermelden dat 
de ondergrens een 'vanafwaarde' inhoudt en de bovengrens een 'tot en met' waarde. 

Meetinstructie 
Tijdens de stageperiode is een lijst van prestatie-aspecten opgesteld op basis van een voorstel 
van DAMEN-Consultants, literatuur en 'gezond verstand'. Deze lijst is gebruikt in een 
proefopname, om zodoende knelpunten te signaleren en de lij st te optimaliseren. Het betrof 
hier nog een lijst die zowel woning, woonvorm als woonomgeving omvatte. 
De opnames brachten, zoals verwacht, enkele belangrijke knelpunten naar boven die het 
belang van een meetinstructie benadrukten. Het belang van zo 'n meetinstructie wordt 
hieronder besproken. 

Objectiviteit 
Een meetinstructie heeft tot doel een meting zo objectief mogelijk te laten verlopen en 
zodoende te garanderen dat een meting door verschillende personen eenzelfde resultaat op zal 
leveren. Voordat prestatiegegevens worden gebruikt dienen de eenheid van de gemeten 
gegevens, de meetmethode en de eventuele bron (plattegrond, bestand) te worden vastgesteld. 
Wanneer dit niet mogelijk is moet de meting nog eens volgens de gewenste methode worden 
verricht, zodat ook werkelijk die gegevens worden opgenomen die gewenst zijn. 
Er zijn enkele bronnen (bijvoorbeeld WWS) waarin de daadwerkelijke opname van gegevens 
al heeft plaatsgevonden. In zo'n geval is het belangrijk dat de meetmethode bekend is. 
Bijvoorbeeld hoe het aantal m2 van een ruimte moet worden bepaald (welke oppervlaktes 
worden meegerekend). 
In de bronnen die in de paragraaf 'beschikbaarheid' worden besproken, is de gewenste 
informatie niet altijd terug te vinden. In zo'n geval zal de informatie via een andere weg 
moeten worden verkregen, bijvoorbeeld door opnames 'in het veld'. Om in deze opnames 
interpretatieverschillen te voorkomen is de meetinstructie eveneens een onmisbaar 
hulpmiddel. In een meetinstructie moeten zodoende de te meten eenheden of 
objectkenmerken, de meetmethode en (indien van toepassing) de te gebruiken bronnen 
worden aangegeven. 
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Homogeniteit 
Wanneer een voorziening niet voor het hele complex is doorgevoerd moeten er bepaalde 
richtlijnen zijn voor de opname. De twee voomaamste oorzaken van het gebrek aan 
homogeniteit zijn; 
- bewoners die zelf voorzieningen toevoegen aan de woning, of; 
- voorzieningen die door de corporatie bij mutatie worden aangebracht en nog niet in 
iedere woning aanwezig zijn. 
De eerste situatie levert meer problemen op dan de tweede. 
Voorzieningen die de huurder aanbrengt zoals extra kastjes in de keuken, buitenverlichting 
aan de woning of nieuwe afwerkingen van het interieur, zijn niet op complexniveau te 
administreren. Er bestaat op dit gebied geen homogeniteit binnen het complex. Wanneer 
homogene complexen worden gedefinieerd en hiervoor een prestatiemeting wordt opgesteld 
dienen de door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen buiten beschouwing te blijven. 
Wanneer voorzieningen bij mutatie worden aangebracht is er wel inzicht in het aantal 
woningen waar bepaalde voorzieningen aanwezig zijn. In de prestatiemeting worden alleen 
eigenschappen meegeteld die in meer dan 50% van de woningen binnen het complex 
aanwezig zijn. In de bedrijfswaarde berekening dient, indien een eigenschap wordt 
meegenomen, er rekening mee te worden gehouden dat in een bepaald percentage van de 
woningen deze voorziening nog niet aanwezig is. 

Het meetobject 
Het meetobject betreft de (gebouw)eenheid waar een ingevulde specifieke prestatiemeting, het 
'prestatieprofiel', betrekking op heeft. Bij een prestatiemeting wordt aan het meetobject de eis 
gesteld dat de prestaties binnen het object homogeen moeten worden geleverd. Wanneer het 
bij een meetobject gaat om meer dan 1 woning kunnen aspecten waarvan de prestatie onder 
invloed staat van de bewoners niet worden meegenomen. 

Een gangbare onderverdeling van meetobjecten in administratieve, technische en 
marktcomplexen dient als uitgangspunt om het meest geschikte meetobject in het kader van 
dit onderzoek te selecteren. Naast deze onderverdeling naar complexen kan de individuele 
woning nog als meetobject worden genoemd. 
Hieronder volgt een beschrijving van de voor- en nadelen van ieder meetobject in relatie tot 
dit onderzoek; 

De individuele woning als meetobject 
Dit is praktisch moeilijk realiseerbaar, maar biedt het voordeel van een optimale afstemmings
mogelijkheid van het product op de wensen van de klant. Bewonersafhankelijke aspecten 
worden gemeten omdat er geen uitzonderingen op kunnen treden zoals op het complexniveau. 
Met bewonersafhankelijke aspecten worden kenmerken van de woning bedoeld waarbij de 
bewoner zelf invloed op het prestatieniveau uit kan oefenen. 
Dit meetobject resulteert echter in een te groot aantal metingen en een waarschijnlijk zo sterke 
differentiatie dat het overzicht verloren gaat. 

De administratieve beheereenheid als meetobject 
Bij de beheerder zijn gegevens op dit niveau aanwezig. In de praktijk kunnen de 
administratieve beheereenheden binnen een organisatie dikwijls niet als homogeen worden 
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beschouwd. Bijvoorbeeld omdat een complex van de beheerder meerdere woningtypen omvat 
of delen van een complex binnen een andere geografische situatie zijn gelegen. Wanneer dit 
het geval is moeten de administratieve complexen worden onderverdeeld naar homogene 
eenheden, die zodoende eenduidig classificeerbaar en met de Quick Scan meetbaar zijn. Op 
basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het administratieve complex in het kader van dit 
onderzoek niet geschikt is als meetobject. 

Technische complexen als meetobject 
Bij de beheerder wordt door de technische dienst een verzarneling gebouwen aangegeven die 
op basis van bouwjaar ofbouwstroom als een eenheid kunnen worden gezien. Deze eenheden 
hebben meestal geen relatie met prestaties zoals functionele verschillen, oppervlaktes en 
onderlinge Jigging van ruimtes. Het kan zelfs voorkomen dat het niet om hetzelfde 
woningtype gaat. Dit is ongewenst vanuit de in dit onderzoek gekozen klantgerichte 
benadering. Vandaar dat deze technische complexen niet geschikt zijn als meetobject. 

Marktcomplexen als meetobject 
Wanneer de woningvoorraad van een beheerder wordt onderverdeeld in groepen woningen 
met homogene kenrnerken in stedenbouwkundig homogene gebieden is er sprake van een 
onderverdeling naar 'marktcomplexen'. 
Er worden objectgebonden technische-, verhuur-, en financiele gegevens verzameld op het 
niveau van marktcomplexen. Een dergelijk marktcomplex heeft vier functies (E'hoven 
doorgelicht; Stichting Interface, 1996): 
a) Het is een leefeenheid. De bewoners hebben een soortgelijk woongenot (belevingswaarde); 
b) Het vertegenwoordigt een economische waarde (boekwaarde, bedrijfswaarde); 
c) Het complex heeft een relatieve positie op de markt (markthierarchie) 
d) Het woontechnische complex is een planning- en bestuurseenheid. 
Bij het marktcomplex wordt ingespeeld op het feit dat, wanneer een prestatie wordt 
opgenomen, deze slechts 1 waarde per aspect kan hebben en zodoende deze prestatie ook 
vrijwel homogeen dient te worden geleverd door het betreffende object. 
Naast beheereenheden worden produktgroepen benoemd op basis van kenrnerken van de 
marktcomplexen (bijvoorbeeld eengezinswoningen met maxirnaal 3 kamers). Binnen een 
produktgroep ondervinden marktcomplexen concurrentie van elkaar. Bij een relatief geringe 
vraag naar woningen uit een produktgroep zal het marktcomplex met de slechtste 
concurrentiepositie het eerst 'uit de markt vallens. 

Wanneer een onderscheid naar marktcomplexen is gemaakt kunnen voor deze 
marktcomplexen complexprofielen (prestatieprofielen) worden opgesteld. Het complexprofiel 
kan worden opgesteld aan de hand van een referentiewoning of een aantal referentiewoningen. 
Het voordeel van het niveau van 'marktcomplexen' is dat bij het toewijzen van doelgroepen 
geen uitzonderingswoningen meer voorkomen. Er wordt niet met gemiddelden gemeten maar 
met objecten die eenzelfde prestatieniveau leveren. 
In dit onderzoek wordt, overeenkomstig aan de door Interface gehanteerde methodiek, 
gekozen voor het marktcomplex als eenheid waarvoor prestatieprofielen kunnen worden 
opgesteld. 

5 Handboek stedelijk beheer, dee! E6 
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4.1.2 Toets meetbaarheid 

De voorwaarden die worden gesteld in de toets van de meetbaarheid zijn in de voorgaande 
paragraaf geformuleerd. De aspecten moeten aan de hand van deze voorwaarden als 
prestatieaspecten worden gedefinieerd. 
Voor de meeste aspecten zal de huidige formulering toereikend zijn. Bij sommige aspecten 
moeten nog enige kanttekeningen worden geplaatst en moet in sommige gevallen een meer 
treffend begrip worden gevonden. Daamaast moet een indicatie van de meetbaarheid op 
ordinale schaal worden gegeven. 
De aspecten worden in bijlage 7 alle afzonderlijk besproken met betrekking tot de 
meetbaarheid. Voor ieder aspect wordt een meetinstructie gegeven. 

Met betrekking tot de achterpaden kan worden opgemerkt dat de veiligheid mede afhankelijk 
is van de verlichting (en zichtlijnen) en dat deze aspecten zodoende worden samengevoegd tot 
een prestatieaspect. Dit geldt ook voor netheid en onderhoud van de achterpaden. 

Nadat de toetsing op meetbaarheid voor elk aspect is uitgevoerd resteren de volgende 
aspecten, aangegeven met een 'X', voor de Quick Scan: 

Tabel 4.1: Resterende aspecten (ingedeeld in factoren) na de toets van meetbaarheid. 

Schaalniveaus Factoren Aspecten Toets meetbaarheid 
Woning Technische staat W armte-isolatie x 

Geluidsisolatie x 
Ventilatiemogelijkheden x 
Afwerking van het interieur 
Bouwtechnische staat buitenkant woning x 
Tocht (kierdichting e.d.) x 
Vocht (koudebrug, ventilatie e.d.) x 
Beveiliging inbraak x 

Achterpaden Verlichting en zichtlijnen achterpaden x 
Onderhoud en netheid achterpaden x 
Toegankelijkheid achterpaden x 

Woon-en Grootte van de woonkamer x 
slaapkamer Bruikbaarheid van de woonkamer 

Grootte van de hoofdslaapkamer x 
Bruikbaarheid van de hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers x 

V oorzieningen Verwarming x 
in de woning Plaats van de cv ketel 

Plaats van de aansluiting voor de x 
wasmachine 
Warm water voorziening x 
Capaciteit electra x 

Badkamer Grootte badkamer x 
V oorzieningen badkamer x 
Bruikbaarheid badkamer 

Keuken Grootte keuken x 
V oorzieningen keuken x 
Bruikbaarheid keuken 
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De afwerking van het interieur is afgevallen vanwege de bewonersafhankelijkheid van het 
aspect. Voor het aspect 'plaats van de cv ketel' kan op basis van de overlast geen geschikte 
vijfpuntsschaal worden opgesteld. De aspecten met betrekking tot de bruikbaarheid zijn 
moeilijk meetbaar te definieren zonder hier kenmerken in te betrekken die in een sterke relatie 
staan tot de oppervlakte. Uit de hoge correlatie tussen de waardering voor de grootte en 
bruikbaarheid blijkt dat ook de waarderingen sterk overeen komen. Naar aanleiding hiervan 
wordt er een keuze gemaakt voor de aspecten die het beste objectiefkunnen worden gemeten. 
De aspecten m.b.t. de grootte van de vertrekken worden meegenomen naar de toets van 
beschikbaarheid, die m.b.t. de bruikbaarheid niet. 
De resterende aspecten worden verder geoperationaliseerd aan de hand van de 
beschikbaarheid van de benodigde gegevens. Deze beschikbaarheid heeft voor sommige 
aspecten invloed op de samen te stellen prestatieschaal en op het wel of niet meenemen van 
het betreffende aspect. 
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4.2 Van waardering naar prestatie; Beschikbaarheid 

Nu de meetbare aspecten zijn bepaald en gedefinieerd kunnen ze worden getoetst op 
beschikbaarheid. In deze toets wordt bepaald of de informatie voor de prestaties aanwezig is 
in de gewenste bronnen. Als eis aan de beschikbaarheid wordt in dit onderzoek gesteld dat het 
'eenvoudige' beschikbaarheid moet zijn. 'Eenvoudig' houdt in dat het vinden van de 
informatie niet arbeidsintensief en tijdrovend mag zijn. Informatie dient bij voorkeur lop 1 en 
binnen de organisatie aanwezig te zijn. 1 op 1 houdt in dat de informatie direct bruikbaar is als 
'input' voor de prestatiemeting. 
Belangrijk is dat de vanuit de bron beschikbare prestatiegegevens administratief aan een 
complex gerelateerd zijn. Een voorbeeld van niet complex gerelateerde gegevens zijn die 
afkomstig uit de KWR (Kwalitatieve Woning Registratie) . Het belang van de relatie van 
prestatiegegevens met een (markt-)complex is dat alleen objectgebonden informatie waarde 
heeft voor de beheerder (objectgerelateerde ingrepen, afstemmen op bepaalde doelgroep, etc.). 

4.2.1 Bronnen en beschikbaarheid 

Bij het bepalen van de beschikbaarheid van prestatiegegevens kunnen verschillende bronnen 
worden onderscheiden. 
De bronnen die in dit onderzoek worden beoordeeld op geschiktheid zijn: 
- Informatie aanwezig bij de beheerder, en; 
- Opname 'in 't veld' . 

lnformatie aanwezig bij de beheerder 
In de informatie beschikbaar bij de beheerder kan een onderscheid worden gemaakt naar; 
• In voorgaande onderzoeken opgenomen prestaties 
• Gegevens uit het WoningWaarderingsStelsel (WWS). 
• Plattegronden van de complexen 
• Overige informatie van verschillende diensten, zoals technische dienst, dienst verhuur etc. 

Informatie uit voorgaande onderzoeken 
Aspecten die voorheen in woningmarktonderzoeken van Interface bij een prestatiemeting zijn 
gebruikt kunnen als een indicatie dienen voor de beschikbaarheid van gegevens bij de 
beheerder. De corporaties die bij deze woningmarktonderzoeken zijn betrokken zijn: 
• sws 
• Hhvl 
• Wooninc. (voorheen Gemeenschappelijk Woning Beheer) 
• Domein 

De corporatie die tijdens de stage periode is bezocht is Woonstichting Vesta te Yelp. Ook de 
informatie die hier beschikbaar is gebleken tijdens de proefopnames zal in dit onderzoek 
worden meegenomen. 
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Tabel 4.2 

Niveaus woonsituatie 

Woning 

Woonvorm 

Prestatiemeting corporati~~ 

Aspecten 

Aantal slaapkamers 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Grootte 2e slaapkamer 
Sanitaire voorzieningen 
Ontsluiting woning 

Grootte tuin 

Liftvoorziening 

Informatie uit het W(oning) W(aarderings)S(telsel) 

Hoofdstuk4 

Woning geheel gelijkvloers? 
Grootte bergruimte in de 
womng 
Warmte-isolatie 
Geluidsisolatie 
Verwarrningsinstallatie 
Beveiliging tegen inbraak 
Capaciteit electra 
Ventilatiemogelijkheden 

Veiligheidsgevoel 
achterpaden 

In het W(oning)W(aarderings)S(telsel) wordt een puntenstelsel gehanteerd op basis van 
geleverde prestaties. Het WWS kan dienen als bron van makkelijk beschikbare gegevens. 
Diverse informatie, nodig om de prestatie-aspecten in te vullen, is in deze bestanden 
aanwezig. In de literatuur rondom het WWS zijn de meetmethoden aangegeven. Een groot 
deel van de geleverde prestaties zijn 1 op 1 aanwezig zoals oppervlaktes, aantal vertrekken, 
isolatie, verwarming en een aantal voorzieningen. De overige aspecten, waar alleen een aantal 
punten bij wordt vermeld, kunnen aan de hand van de meetinstructie van het WWS tot een 
bepaald prestatieniveau worden herleid. 

Informatie afkomstig uit plattegronden 
Uit het oogpunt van een ' eenvoudige' beschikbaarheid wordt er de voorkeur aan gegeven bij 
de opname geen plattegronden te gebruiken. In somrnige gevallen zijn deze niet eens meer 
beschikbaar. Er gaat daamaast veel tijd verloren met het afleiden van gegevens uit de 
plattegrond en dikwijls speelt de moeilijke hanteerbaarheid en soms ook leesbaarheid van de 
plattegronden een rol. 

Overige informatie ajkomstig van diensten 
Het kan hierbij gaan om persoonsgebonden informatie of informatie aanwezig in 
(geautomatiseerde) bestanden. De vraag is hier in hoeverre deze informatie direct bruikbaar is 
voor de geformuleerde prestatie-aspecten. Dit zal per geval verschillen. Somrnige 
persoonsgebonden informatie kan direct worden overgenomen, in andere gevallen is het 
subjectief. Overige informatie kan geautomatiseerd of op papier aanwezig zijn. De vraag is 
hoeveel tijd en moeite het kost deze informatie om te zetten in voor de prestatiemeting 
bruikbare gegevens. De bruikbaarheid als bron voor de prestatiemeting is hiervan afhankelijk. 
Een voorbeeld van bruikbare informatie zijn de, naar aanleiding van reeds eerder 
geYnventariseerde prestaties, bij een beheerder aanwezige aspecten. 
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Opname in bet veld 
Wanneer de gewenste informatie niet aanwezig is binnen de organisatie moeten er, om deze 
toch te achterhalen, opnames 'in het veld' worden gemaakt. Dit houdt in dat een deskundige 
inspecteur aspect( en), eventueel als onderdeel van een meer uitgebreide meting, in de praktijk 
bij ( een aantal) referentiewoningen op moet nemen. Dit is vanuit het oogpunt van de 
' eenvoudige' beschikbaarheid ongewenst. 

De bronnen die in dit onderzoek als 'eenvoudig' beschikbaar worden gekwalificeerd zijn dus: 
• Het WoningWaarderingsStelsel, en; 
• (Onderdelen van de) aanwezige kennis binnen de corporatie; technische dienst, dienst 

verhuur etc. waarbij de aspecten opgenomen in onderzoeken van Interface voor een deel 
dienen als indicatie. 

Het WWS kent daarbij nog het voordeel van een makkelijk te achterhalen meetmethode. 
In bijlage 8 wordt per aspect besproken of de gewenste informatie uit een van de twee 
bronnen met een 'eenvoudige' beschikbaarheid is af te leiden. 

4.2.2 Toets beschikbaarheid 

In tabel 4.3 wordt aangegeven of er sprake is van beschikbaarheid via het WWS. Aspecten die 
via het WoningWaarderingsStelsel beschikbaar zijn worden aangegeven met een 'X'. 
Daarnaast wordt het aantal beheerders, waar in het kader van woningmarktonderzoeken 
prestatiemetingen zijn uitgevoerd, vermeld. W anneer een aspect nog niet in onderzoeken van 
Interface is meegenomen, maar via interviews en proefopnames in de stageperiode wel 
beschikbaar is gebleken, wordt bij het aantal beheerders een 'X' genoteerd. 
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Tabel 4.3: Bronn en van beschikbaarheid per aspect. 

Schaalniveau Factoren Aspecten wws Aantal 
beheerders 

Woning Technische staat Warmte-isolatie x 5 
Geluidsisolatie 3 
V entilatiemogelijkheden 1 
Bouwtechnische staat buitenkant X(l /2) 
woning 
Tocht 0 
Vocht 0 
Beveiliging inbraak 2 

Achterpaden Verlichting en zichtlijnen achterpaden 4 
Onderhoud en netheid achterpaden 
Toegankelijkheid achterpaden 4 (112) 

Woon-en Grootte van de woonkamer x 5 
slaapkamer Grootte van de hoofdslaapkamer x 5 

Aantal slaapkamers x 5 
V oorzieningen Verwarming x 1 
in de woning Plaats van de aansluiting voor de 0 

wasmachine 
Warm water voorziening x (1 /3) 1 
Capaciteit electra 1 

Badkamer Grootte badkamer x 0 
V oorzieningen badkamer x 5 

Keuken Grootte keuken x 5 
Voorzieningen keuken x 5 

De aspecten zonder 'X' die tevens bij geen enk:ele beheerder zijn opgenomen in de 
woningmarktonderzoeken van Interface vallen op basis van de toets van beschikbaarheid af 
voor de aspectenlijst. 

Peildatum 
Sommige eigenschappen zijn sterk tijdafhankelijk. Het kwaliteitsniveau van de afwerking 
komt heden ten dagen misschien niet meer overeen met die, ten tijde van de opnames van het 
WWS. Voor de prestatiemeting moet zodoende een peildatum worden opgenomen. 
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4.3 De aspectenlijst 

Op basis van de toets van meetbaarheid en beschikbaarheid zijn er een aantal aspecten 
afgevallen. In de onderstaande tabel wordt aangegeven welke aspecten aan beide toetsen 
hebben voldaan. Deze aspecten vormen de Quick Scan. Met 'Quick' wordt bedoeld een 
beperkt aantal aspecten en een eenvoudige beschikbaarheid. 

Tabel 4.4: Resterende aspecten (ingedeeld in factoren) na de toets van meetbaarheid en beschikbaarheid. 

Schaalniveaus Factoren Aspecten Toets Toets Lijst 
meetbaar- beschik-
heid baarheid 

Woning Technische staat Warmte-isolatie x x * 
Geluidsisolatie x x * 
Ventilatiemogelijkheden x x * 
Afwerking van het interieur 
Bouwtechnische staat buitenkant woning x x * 
Tochtoverlast x 
Vochtoverlast x 
Beveiliging inbraak x x * 

Semi-openbaar Yerlichting en zichtlijnen achterpaden x x * 
Onderhoud en netheid achterpaden x 
Toegankelijkheid achterpaden x x * 

Grootte van de Grootte van de woonkamer x x * 
woning Bruikbaarheid van de woonkamer 

Grootte van de hoofdslaapkamer x x * 
Bruikbaarheid van de hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers x x * 

Voorzieningen Verwarming x x * 
in de woning Plaats van de cv ketel 

Plaats van de aansluiting voor de wasmach ine x 
Warm water voorziening x x * 
Capaciteit electra x x * 

Badkamer Grootte badkamer x x * 
Voorzieningen badkamer x x * 
Bruikbaarheid badkamer 

Keuken Grootte keuken x x * 
Voorzieningen keuken x x * 
Bruikbaarheid keuken 

Alvorens over te gaan naar het opstellen van de schaalverdeling, wordt gekeken naar het 
aantal aspecten dat per factor is overgebleven. Dit om te bepalen of het resultaat nog 
evenwichtig is in vergelijking tot de beginsituatie. 
Na de analyse binnen de totale woonsituatie was sprake van een aantal aspecten ingedeeld in 
factoren. Om per factor, na de toets van meetbaarheid en beschikbaarheid, een evenwichtige 
verdeling te houden verdient het aanbeveling dater verhoudingsgewijs per factor evenveel 
aspecten afvallen. In een tabel kan dit als volgt worden weergegeven: 
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Tabet 4.5 : Aantal aspecten per factor 

Aantal aspecten per factor voor toets 
meetbaarheid en beschikbaarheid 

Technische staat 8 
Semi-openbaar 
Grootte van de woning 
Voorzieningen 
Badkamer 
Keuken 

5 samengevoegd tot 3 meetaspecten 
5 
5 
3 
3 

Aantal aspecten per factor na toets 
meetbaarheid en beschikbaarheid 

5 
2 ( = 4 oorspronkelijke aspecten) 
3 
3 
2 
2 

Bij alle factoren (m.u.v. de achterpaden) is het aantal aspecten met (iets meer dan) een derde 
deel afgenomen. Dit houdt in dat de onderlinge verhoudingen ( ongeveer) hetzelfde zijn 
gebleven. Zodoende resteren de bovenstaande 17 aspecten (in tabel 4 met een '*' in de 
rechterkolom) voor de Quick Scan. 

Nu de meetbare en beschikbare aspecten zijn omschreven kan een lij st met prestatieaspecten 
worden opgesteld (bijlage 9). Enkele voorbeelden van zo'n prestatieaspect: 

Grootte woonkamer Grootte badkamer Voorzieningen in de badkamer 

1 ~20m2 1 ~2m2 1 Bad en douche apart, wastafel en 2e toilet 
2 20-25 m2 2 2-3m2 2 Bad/ douche, wastafel en 2e toilet 
3 25-30m2 3 3-4m2 3 Douche, wastafel en 2e toilet 
4 30-35 m2 4 4-5m2 4 Douche, wastafel 
5 > 35m2 5 > 5m2 5 Geen douche, alleen lavet 

Samenvattend 
Na toetsing op meetbaarheid en beschikbaarheid resteert een lijst met een 17 tal aspecten. De 
geringere omvang en een eenvoudige beschikbaarheid zijn de gestelde voorwaarden m.b.t. het 
'Quicke' karakter van de lijst. De aspecten hebben een schaalverdeling toegespitst op de 
sociale huursector en gebaseerd op de beschikbare informatie. 
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Hoof dstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van een satisfactiemeting is na afbakening, selectie d.m.v. analyse en toetsing op 
meetbaarheid en beschikbaarheid een lij st met 1 7 aspecten samengesteld. Deze aspecten 
vormen de 'Quick Scan' . De opgestelde lijst kent, mede door de in het onderzoeksproces 
gemaakte keuzen, enkele beperkingen. Dit is echter onvermijdelijk gezien het 
gedifferentieerde karakter van de woningmarkt, waarin deze prestatiemeting moet worden 
toegepast. 
Op basis van de beschreven onderzoeksresultaten kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken en volgen enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

5.1 Conclusies 

1. Het probleem bij veel satisfactieonderzoeken is het ontbreken van een objectieve maatstaf 
om de satisfactiescore tegen af te zetten. Dit is in dit onderzoek opgelost door de confrontatie 
van de waardering met de prestatie. Het meten van de satisfactie van de woonconsument 
vormt een aanknopingspunt voor het opstellen van deze prestatiemeting. De belangen die de 
klant aan de verschillende aspecten binnen de woonsituatie toekent zijn hierbij bepalend voor 
de uiteindelijke samenstelling van de lijst. 

2. In de 'Quick Scan' kunnen alleen aspecten worden opgenomen waarvoor in het gebruikte 
woningmarktonderzoek de waardering is gemeten. Het is zodoende mogelijk dat variabelen 
die door de consument wel belangrijk worden gevonden, niet in de enquete en dus niet in de 
Quick Scan zijn opgenomen. Hierbij kan worden gedacht aan oppervlakte bijkeuken, 
aanwezigheid van een tweede toilet etc. 

3. De 'context' van dit onderzoek legt beperkingen op voor de generaliseerbaarheid van de 
prestatiemeting. De beperking in dit onderzoek wordt gevormd door de waarderingsgegevens 
uit het ' stedelijke gebied' Eindhoven op basis waarvan de lijst is opgesteld. Zodoende zal deze 
lijst alleen in een stedelijk gebied, vergelijkbaar met de regio van Eindhoven, kunnen worden 
toegepast. In niet stedelijke gebieden of groot-stedelijke gebieden als de randstad kunnen 
factoren een andere volgorde van belang hebben, als gevolg van andere prioriteiten van 
woonconsumenten in die gebieden. De lijst kent in deze hoedanigheid nog zijn beperkingen. 

4. Een volgende beperking wordt gevormd door de in dit onderzoek gemaakte afbakeningen. 
De gebruikte waarderingsgegevens zijn afgebakend op het niveau van de woning en de 
woonvorm. Daamaast is een afbakening gemaakt van de eengezinswoning op basis van grote 
verschillen in fysiek/ ruimtelijke eigenschappen van de woning en het semi-openbare gebied 
ten opzichte van de meergezinswoning. Het woning- en woonvormniveau bepaalt slechts een 
deel van de waardering van de totale woonsituatie. Een ander belangrijk deel komt voor 
rekening van de woonomgeving. Uit eerder onderzoek zijn met name aspecten m.b.t. de 
sociale kenmerken in deze woonomgeving belangrijk gebleken binnen de woonsituatie. 
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5. Uit <lit onderzoek is gebleken <lat wat betreft de woning en de woonvorm, beschouwd 
binnen de woonsituatie, de technische staat de belangrijkste factor binnen de eengezinswoning 
is, gevolgd door respectievelijk de achterpaden, de woon- en slaapkarner, de voorzieningen 
binnen de woning, de badkarner en de keuken. Er zijn geen grote verschillen waameernbaar 
tussen de koop- en huursector. 

6. De in <lit onderzoek opgestelde lijst is toegespitst op de sociale huursector. Wanneer de 
prestatierneting binnen een andere prijsklasse plaats vindt zal een andere schaalverdeling 
nodig zijn. Er kan hierbij worden gedacht aan een tweedeling (goedkoop/ gerniddeld en <lure 
sector) 

7. Het aantal aspecten in de feitelijke Scan is uitgebreider dan wel beperkter orndat de 
beschikbaarheid gedeeltelijk kan varieren. De potentiele Scan, bepaald op basis van de 
analyse en de toets van rneetbaarheid, dient als uitgangspunt voor de toets van 
beschikbaarheid. De beschikbaarheid in het WWS is onveranderlijk, de inteme 
beschikbaarheid bij een beheerder hangt af van reeds verrichte inspanningen 

8. Geconcludeerd kan worden <lat voor sornrnige aspecten een discrepantie kan bestaan tussen 
hetgeen waar de consurnent aan denkt bij het geven van de waardering en de, met de Quick 
Scan gerneten, prestatie. In de enquete wordt bijvoorbeeld gevraagd naar het 
voorzieningenniveau van badkarner en keuken. Hierbij is het de vraag of de consurnent, 
wanneer deze z'n waardering uitspreekt, ook dezelfde onderdelen in gedachte heeft als die 
ornschreven in de prestatierneting. Dit zal nooit 100% gelijk zijn. 

5.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

In het verlengde van deze conclusies kunnen een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
worden gedaan. 

1. Wanneer vanuit een klantgerichte benadering wordt gewerkt is de satisfactierneting niet 
altijd als uitgangspunt bruikbaar. De in <lit onderzoek ontwikkelde lijst metals uitgangspunt 
de satisfactierneting, de tevredenheid van de woonconsurnent met de huidige situatie, is met 
name geschikt voor een evaluatie van de bestaande voorraad. Bij niet bestaande objecten kan 
de tevredenheid niet worden gerneten. In de ontwikkeling van nieuwe woonvormen kan beter 
gebruik worden gernaakt van woonwensenonderzoek als aanknopingspunt. 

2. Orn rneer inzicht te krijgen in de invloed van de 'context' kan een statistische analyse, 
overeenkornstig aan de analyse in <lit onderzoek, worden gernaakt met waarderingsgegevens 
uit niet stedelijke gebieden. Bijvoorbeeld voor eengezinswoningen in een landelijk of klein
stedelijk gebied. Wat de verschillen met andere regio's in Nederland zijn, en hoe groot deze 
verschillen daadwerkelijk zijn, zal verder onderzoek uit rnoeten wijzen. Wanneer blijkt <lat er 
slechts op enkele aspecten verschillen bestaan zal de functie als cornrnunicatierniddel versterkt 
kunnen worden. 
Daamaast is het aan te bevelen een gelijksoortig onderzoek te verrichten naar de 
rneergezinswoning (in een stedelijk en niet stedelijk gebied voor de koop- en huursector) en 
de resultaten te evalueren ten opzichte van die in <lit onderzoek zijn gevonden. 
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3. Het ontwikkelen van een 'Quick Scan' voor de woonomgeving in het verlengde van de in 
dit onderzoek opgestelde Scan. Hierbij zal, naast het operationaliseren van fysieke kenmerken, 
extra aandacht moeten worden besteed aan het operationaliseren van aspecten die visuele en 
sociale kwaliteiten van de woonomgeving meten. Hierbij er vanuit gaande dat deze aspecten 
op basis van een analyse worden geselecteerd 

4. Op basis van een opname van een aanzienlijk aantal koop- en huurwoningen uit het '<lure 
segment' lij sten opstellen waarbij de schaalverdeling is toegespitst op dit '<lure segment.' Het 
gebruik van 'wenken en voorschriften' is hierbij niet voldoende omdat hierin minimum eisen 
zijn geformuleerd die overeenkomen met prestatieniveaus in de sociale huursector. 

5. Naast de aspecten die belangrijk zijn gebleken in een klantgerichte benadering zijn er 
aspecten die vanuit de beheerder wenselijk zijn om te meten. Hierbij vertrouwt men op 
aanwezige kennis binnen de organisatie en laat men ruimte om punten die vanuit de eigen 
visie belangrijk worden geacht mee te nemen. Op basis hiervan kan een 'Scan' worden 
ontwikkeld die kan worden vergeleken met de 'Scan' ontwikkeld op basis van een 
klantgerichte benadering. 
Afhankelijk van de gekozen invalshoek zullen zodoende ook (gedeeltelijk) andere lijsten 
ontstaan. Wat echter wel van belang is, is dat voor hetzelfde doel een gelijksoortige lij st wordt 
gebruikt. Dit bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van 'benchmarking' . 

6. Onderzoek verrichten naar de wijze waarop de discrepantie tussen hetgeen de consument 
waardeert en wat de 'Quick Scan' aan prestaties meet zo klein mogelijk kan worden 
gehouden, hierbij rekening houdend met de beschikbaarheid van gegevens. 
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Bijlage 1: Enquete 

2 



Toelichting bij de vragenlijst 

Leest u voordat u aan de vragenl ijst begint, eerst deze uitleg. 

De vragenlijst is bedoeld voor een van de hoofdbewoners op dit adres. 

Als u alleen woont, bent u uiteraard de hoofdbewoner. Woont u met z'n tweeen , dan kan de 

enquete door een van de volwassenen worden ingevuld (sommige vragen kunt u samen 

beantwoorden) . 

Als u in gezinsverband woont, dan moet de enquete door een van de ouders/verzorgers 

worden ingevuld. 

Woont u in een woongroep (studentenhuis bijvoorbeeld) , dan kan de enquete door een van de 

volwassenen worden ingevuld. 

Neemt u alle rust en tijd om de vragen te beantwoorden. Lees elke vraag aandachtig door 

voordat u een antwoord geeft. De enquete lijkt lang, maar dat valt reuze mee. 

De enquete is opgebouwd uit 11 hoofdstukken (A t/m L) . Per hoofdstuk worden er enkele 

vragen gesteld . 

Er zijn twee soorten vragen . Van elk volgt nu een voorbeeld. U hoeft deze voorbeelden 

niet in te vullen . 

voorbeeld 1: 

Geef u antwoord door een van de hokjes aan te kruisen of in te vullen . 

Woont u in een huurwoning? D 
D 

ja 

nee 

In dit geval staan achter de antwoord-mogelijkheden pijltjes . U wordt doorverwezen naar 

een bepaalde vraag. Als u "nee" heeft aangekruist gaat u door met vraag H 1. 

Als u "ja, .. . " heeft aangekruist gaat u door met vraag G 1. 

In de meeste gevallen staan er geen doorverwijzingen. U gaat dan gewoon naar de 

volgende vraag . 

voorbeeld 2: 

Welk rapportcijfer van 1 tot 1 O zou u geven aan de GROOTIE van uw hele woning? 

(gelet op: het aantal slaapkamers, de grootte van de kamers, het balkon, de tuin en de bergruimte) 

Cijfer invullen op de stippellijn. 

10 = uitmuntend 

9=zeergoed 

8 =goed 

7 = ruim voldoende 

6 = voldoende 

5 = bijna voldoende 

4 = onvoldoende 

3 = zeer onvoldoende 

2=slecht 

1 = zeer slecht 

In dit geval wordt u gevraagd om met een cijfer van 1 tot 10 aan te geven wat u vindt 

van de grootte van uw woning. 

_. G 1 

_. H 1 



Set t\/·1°_ 1 s. ,"( ce - ? - 'J~ 1..-";: 
'-1< ~ / - , ') U . ;.;_.,-~ 

Gegevens over uw huidige woonsituatie Ga naar A 
vraag _,. 

A 1. Hoe woont u? D Koopwoning _,. A2 

D Huurwoning van een particuliere verhuurder _,. A4 

0 Huurwoning van een woningbouwvereniging _,. A3 

c Kamer van een woningbouwvereniging _,. A3 

D Kamer van een particuliere verhuurder _,. A4 

A 2. Hoe hoog schat u de huidige Ongeveer f ... .. .... _,.A? 

verkoopwaarde van uw woning? 

A 3. Bij welke woningbouwvereniging 

huurt u? D Woningstichting SWS 

D Woningstichting H.H. van Lotharingen (HHvL) 

D Stichting Trudo 

D Stichting Volkshuisvesting 

D Cooperatieve Bouwvereniging "Beter Wonen" 

D Prat. Chr. Woningvereniging Patrimonium 

D R.K. Stichting voor bejaardenhuisvesting 

D Stichting Studentenhuisvesting Eindhoven 

A 4. Wat betaalt u iedere maand f ...... .. 
aan kale huur? 

A 5. Zijn hier verwarmingskosten en/of D Ja, voor een bedrag van f ........ 
service-kosten bij inbegrepen? D Nee, die betaal ik apart 

A 6. Is de huursubsidie al van het D lk ontvang geen huursubsidie 

huurbedrag afgetrokken? D Ja, voor een bedrag van f .... ....... per maand 

D Nee, die ontvang ik apart voor een bedrag van 

f .......... . per maand 

D Nee, die ontvang ik apart voor een bedrag van 

f .... ... ... . per jaar 

A 7. In welk soort woning woont u? Een eengezinswoning (woning waar geen andere 

woning boven of onder gebouwd is) , namelijk: 

D tussenwoning _,. A9 

D hoekwoning _,. A9 

D twee-onder-een-kap-woning _,. A9 

D vrijstaande woning _,. A9 

D boerderij of bedrijfswoning _,. A9 

D woonwagen of woonboot _,. A9 

Een etagewoning (onder of boven een andere woning , 

een winkel of een bedrijf) , namelijk: 

D woning op de begane grand _,. A9 

D woning op een verdieping, zonder lift _,.AS 

D woning op een verdieping , met lift _,.AS 

D een kamer -+A 16 

AS. Op welke verdieping woont u? . .... . e verdieping 

A 9. Hoeveel kamers telt uw woning? 

(woonkamer + slaapkamers) ...... 



A Gegevens over uw huidige woonsituatie 
Ga naar 

vraag-+ 

A 10. Ligt uw woonkamer op dezelfde 0 ja 

verdieping als uw badkamer? D nee 

A 11 . Ligt uw woonkamer op dezelfde 0 ja 
verdieping als een van uw 

slaapkamers? 0 nee 

A 12. Is uw woning een officiele 0 nee -+A 14 
ouderenwoning? 0 ja, een speciale woning voor ouderen zonder -+A 13 

verdere zorgverlening 

0 ja, een speciale woning voor ouderen met -+A 13 

verdere zorgverlening 

A 13. Wat voor soort ouderenwoning 0 een gewone bejaardenwoning 
heeft u? 0 een aanleunwoning (bij een verzorgingstehuis) 

0 een service-flat 

0 een steunpuntwoning (bij dienstencentrum) 

A 14. Is uw woning voorzien van 0 ja 
aanpassingen voor gehandicapten? 0 nee 

(bijvoorbeeld: brede deuren, geen of weinig 

drempels, ruimte voor een rolstoel in badkamer 

en toilet) 

A 15. Is uw woning voorzien van 0 ja 

aanpassingen voor ouderen? 0 nee 

(bijvoorbeeld: alarm-installatie, anti-slip vloer 

en handgrepen in de douche, extra trapleuning) 

A 16. Hoe lang woont u al in 

Eindhoven? ...... jaren 

A 17. Hoe lang woont u in uw huidige 

woning? .... .. jaren 

A 18. Welke verbeteringen heeft u, 0 Tussenwanden geplaatst of verwijderd 

VOOR EIGEN REKENING, 0 In de keuken het aanrecht vergroot of extra 

in uw woning aangebracht? kastruimte aangebracht 

0 Een extra toilet of douche-cabine geplaatst 

Er zijn uiteraard meerdere 0 Nieuwe betimmering of betegeling op wanden , 

antwoorden mogelijk. plafonds of vloeren aangebracht 

0 De installaties verbeterd (electra uitgebreid, 

mechanische ventilatie geplaatst) 

0 lsolatie verbeterd (voorzetramen , dubbele beglazing) 

0 Centrale verwarming geplaatst of uitgebreid 

0 Dakraam of dakkapel gebouwd 

0 Woning uitgebreid (woonkamer, keuken, biikeuken, 

berging) 

0 Carport of garage gebouwd 

0 Schuur in de tuin gebouwd 

0 Balkan of dakterras gebouwd 

0 lets anders, nl. .......... ... .... ... ........... 

0 Geen 



B Beoordeling van uw woning 

B 1. Wat vindt u van de GROOTTE van: Ruim Onvol Neutraal Vo l- Ru im Niet 

onvol- doende doende vol - aan-

doende doende we zig 

to! Ir De woonkamer 0 0 0 ~ 0 ,..--, 
LJ 

i;od.~ De keuken 0 0 0 r- 0 0 L 

6 01. c De badkamer 0 0 D ,-
0 I' 

~ 

I D De hoofdslaapkamer D 0 D :- D LJ 
r·"..01 -
G;o 

1 
~ De tweede slaapkamer 0 0 0 c 0 u 

Eo1 f De bergruimte in de woning 0 0 0 c 0 LJ 
(kelderkast, vaste kasten) 

f:;0 i & De bergruimte buiten de woning 0 0 0 c 0 '.] 

(schuur, garage, berging) 

f,t)I It Het balkon D 0 0 c 0 D 
G O I ·:r :...&,e tuin 0 0 0 - 0 ~ 

'- '---' 

B 2. Wat vindt u van het aantal D 0 0 c 0 0 
slaapkamers in uw woning? 

B 3. Welk rapportcijfer van 1 tot 1 O zou u geven aan de GROOTTE van uw hele woning? 

(gelet op: het aantal slaapkamers en de grootte van: kamers, keuken, badkamer, balkon, tuin en bergruimte) 

Cijfer invullen op de stippellijn. . ... .. ..... 

10 = uitmuntend 6 = voldoende 2 = slecht 

9=zeergoed 5 = bijna voldoende 1 = zeer s/echt 

B = goed 4 = onvoldoende 

7 = ruim voldoende 3 = zeer onvoldoende 

B 4. Hoe tevreden bent u over de Ruim Onvol Neutraal Vol- Ru im Niet 

BRUIKBAARHEID van de kamers on vol- doende doende vol- aan-

in uw woning, gelet op de lengte, doende doende wezig 

breedte, plaats van de deuren en 
eventuele schuine wanden? 

.Kc4 fi De woonkamer 0 0 0 0 0 0 

&4B De keuken (ook gelet op: de lengte van het 0 0 0 0 0 D 
aanrecht, de aansluiting voor een wasmachine, 

gesloten of open) 

&it C De badkamer (ook gelet op: de aansluiting 0 0 0 0 0 0 
voor een wasmachine, ventilatie , figging ten 

opzichte van slaapkamers) 

&hD De hoofdslaapkamer 0 0 0 0 0 0 

£rut .._, , - De overige slaapkamers D 0 0 0 0 0 

3d; F De bergruimte in de woning 0 0 0 0 0 0 

5c4 (;.. De bergruimte buiten de woning 0 0 0 0 0 0 

t?~4 ff' De zolder (ook gelet op de trap) 0 0 0 0 0 0 



8 Beoordeling van uw woning 

B 5. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraal Te- Zeer Niet 
BRUIKBAARHEID van uw tu in onte- vreden vreden te- aanwe-

en/of balkon, gelet op de lengte, vreden vreden zig 

breedte en de ligging (ten 
opzichte van de zon)? 

EosA De tuin 0 0 0 0 0 0 

BoS-g Het balkon 0 0 0 0 0 0 

B 6. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de BRUIKBAARHEID van de woning als 

geheel (inclusief tuin en balkon, indien aanwezig)? ...... 

B 7. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraal Te- Zeer N.v.t. 

volgende voorzieningen in uw onte- vreden vreden te-

woning? vreden vreden 

E.o 7 r4-" De voorzieningen in de badkamer 0 0 0 0 0 0 

f;J lB De voorzieningen in de keuken 0 0 0 0 0 0 

)o-f c De beveiliging tegen inbraak 0 0 0 0 0 0 

f;D1 D De verwarming 0 0 0 0 0 0 

B1-}E De plaats van de c.v.-ketel 0 0 0 0 0 0 

L ~1- ~ De plaats van de aansluiting voor 
._, I de wasmachine 0 0 0 0 0 0 

bDt c;.. De warm water voorziening 0 0 0 0 0 0 

&:>t 1+ De capaciteit van het electra 0 0 0 0 0 0 
(aantal groepen) 

L 
B 8. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de VOORZI EN I NG EN in uw woning? 

(gelet op: sanitair, keuken, inbraakbeveiliging en verwarming, aansluiting voor de wasmachine, electra) ...... 

B 9. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraal Te- Zeer N.v.t. 

volgende aspecten van de onte- vreden vreden te-

technische staat van uw woning? vreden vreden 

f,cj A De warmte-isolatie 0 0 0 0 0 0 ..... , 

f!;o.J E De geluids-isolatie 0 0 0 0 0 0 

I De ventilatiemogelijkheden 0 0 0 0 0 0 &3C 
(gelet op: ramen die open kunnen, 

mechanische ventilatie) 

L'\ 10 1)0 I De afwerking van het interieur 0 D 0 0 0 0 
(wanden , plafonds, hang- en sluitwerk) 

tlJJ c De onderhoudsstaat van de 0 0 0 0 0 0 
buitenkant van de woning 

(verfwerk, voegwerk) 



B Beoordeling van uw woning 

B 10. Heeft u in uw woning last van: Zeer veel Vee I Normaal Weinig Zeer weinig 

J3/0A-Tocht 0 0 0 0 0 

Kln.K Voe ht 0 c::::J 0 0 0 
J 

B 11 . Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de TECH NISCHE STAAT van uw woning? 

(gelet op: isolatie, vocht- en tocht-dichtheid, ventilatie-mogelijkheden, onderhoudsstaat binnen- en buitenkant) 

B 12. Hoe tevreden bent u over de 
volgende aspecten van de Zeer Onte- Neutraal Tevreden Zeer 

ACHTERPADEN (naar uw tuin onte- vreden tevreden 

en/of achteringang) rond uw vreden 

woning? 

De verlichting 0 0 0 c CJ 

De veiligheid 0 0 0 0 0 

Het onderhoud D 0 0 0 0 

De netheid 0 0 0 0 D 

De toegankelijkheid 0 0 0 0 CJ 
(paaltjes, breedte, bereikbaarheid per fiets/ 

bromfiets/rolstoel) 

B 13. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de ACHTER PADEN rend uw woning? 

I' l~ 

(gelet op: verlichting, veiligheid, netheid, onderhoud, toegankelijkheid) 

Welk TOTAALCIJFER van 1 tot 10 zou u geven aan uw woning? 

(gelet op: de grootte, de bruikbaarheid, de voorzieningen en de technische staat van de woning 

en de achterpaden rand uw woning) 

' 1-
/ lL:- L 

i ' { 
' 1 J / , / .~ ,,,rf.J2...l_,•\ 1) 

'r _,.,v._L v ..1 

j 

I . .... ... 

Ni et 

aanwe-

zig 

0 

D 

c 
0 

'l 

. ..... 



c Ga naar Beoordeling van het woongebouw 
vraag -+ 

c 1. Woont u in een etagewoning D ja -+ c 2 
(onder of boven een andere D nee -+ D 1 

woning, een winkel of een bedrijf)? 

(zie vraag A 7) 

c 2. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraal Te- Zeer N.v.t. 

volgende aspecten van het ante- vreden vreden te-

woongebouw? vreden vreden 

CD2 A Het uiterlijk van het trappenhuis, D D D D D D 
de gangen (en de lift) 
(inrichting en netheid} 

eo::-B De veiligheid in het trappenhuis, D D D D D D 
de gangen (en de lift) 

(zichtbaarheid, verlichting en afsluitbaarheid} 

(026 De bruikbaarheid van de berging D D D D D D 
(bereikbaarheid en veil igheid} 

Co~ D 
De manier waarop het huisvuil D D D D D D 
in het woongebouw wordt 

opgeslagen 

(stortkoker, container, aparte opslagruimte} 

Co2 E De samenstelling van de D D D D D D 
bewoners in het woongebouw 

Alleen invullen indien aanwezig: 
:'QI F 
'- - De loopafstand tot de lift D D D D D D 

c 3. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan het woongebouw? 
' (gelet op: het uiterlijk en de veiligheid van het trappenhuis, de gangen, de li ft en de barg ing, de loopafstand tot de lift 
I .,v'v 

en de huisvuil-inzameling} 

'-:/ 
/ .) ' Cijfer invullen op de stippellijn . ... ... 

\ r -· 10 = uitmuntend 6 = vo/doende 2 = slecht 

' 
.~ \ 

.J ' ,u 9= zeergoed 5 = bijna voldoende 1 = zeer s/echt 
'.J 

l '-' 8 = goed 4 = onvo/doende L 

l ·' 7 = ruim voldoende 3 = zeer onvoldoende 



D Beoordeling van de buurt waarin u woont 
I 

D 1. Wat vindt u van de Zeer Slecht Neutraal Goed Zeer Ni et 

bereikbaarheid vanuit uw woning slecht goed belang-
tot de volgende voorzieningen? rijk 

Winkels (voor levensmiddelen) CJ 0 0 0 0 0 

Basisschool 0 0 0 D 0 0 

Sportvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 

Buurt- of wijkcentrum 0 0 0 0 D '1 
'-' 

Bushalte D 0 0 0 0 CJ 

Centrum van Eindhoven 0 0 0 0 0 0 

Groenvoorzieningen (park, bos) 0 0 0 0 D CJ 

Speelvoorzieningen D 0 0 D 0 
,.., 
-.! 

D 2. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de BEREIKBAARHEID VAN 

VOORZIENINGEN? 

(gelet op: winkels , basisschool, sportvoorzieningen, bushalte, groenvoorzieningen , speelvoorzieningen 

en het centrum van Eindhoven) 

Cijfer invullen op de stippel/ijn. . ... .. 

1 O = uitmuntend 6 = voldoende 2 = slecht 

9=zeergoed 5 = bijna voldoende 1 = zeer slecht 

8 =goed 4 = onvoldoende 

7 = ruim voldoende 3 = zeer onvoldoende 

D 3. Hoe beoordeelt u de Zeer Slecht Neutraal Goed Zeer N.v.t. 

kwaliteit van: slecht goed 

Het uiterlijk van de gebouwen, 0 0 0 0 0 0 
straten en pleinen in uw buurt 

De speelvoorzieningen 0 D 0 0 0 0 

De straatverlichting 0 0 0 0 0 0 

De groenvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 
(grasvelden , bomen, bloemperken, struikgewas) 

De bestrating 0 0 D 0 0 0 

De parkeervoorzieningen 0 0 0 0 0 0 

l 
D 4. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de KWALITEIT van de 

bovengenoemde VOORZIENINGEN in uw buurt? ...... 
(gelet op: speelvoorzieningen, groenvoorzieningen, bestrating, verlichting, parkeerplaatsen 

en het uiterlijk van gebouwen/openbare ruimte) 



L 

D Beoordeling van de buurt waarin u woont 

D 5. Heeft u in uw buurt last van: Zeer veel Vee I Normaal Weinig 

Verkeerslawaai D 0 D D 

Verkeersgevaar D 0 D D 

(tout) Geparkeerde auto's of D 0 D D 
fietsen 

Stank of lawaai van industrie D 0 0 0 

Stank of lawaai van cafe(s), D 0 0 D 
restaurants, buurtcentrum e.d. 

Vandalisme (vernielingen, graffitti) D 0 D D 

Vervuiling (hondepoep, zwerfvuil) 0 0 D D 

Onkruid op straat/stoep D 0 D D 

Sociale onveiligheid overdag D 0 D D 

Sociale onveiligheid 's avonds 0 0 0 0 

Het gedrag van jongeren 0 0 0 D 

Het gedrag van overige D 0 0 0 
buurtbewoners 

Huisdieren van anderen D 0 0 0 

Drugsgebruik of-handel 0 0 D D 

D 6. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan uw buurt, als het gaat om de 

bovenstaande vormen van OVERLAST (hoe groter de overlast, hoe lager het 

rapportcijfer)? 

(gelet op: lawaai van verkeer, industrie, cafe(s) e.d., vandalisme, vervuiling, onkruid, verkeersgevaar, 

onveiligheid, last van jongeren, andere buurtbewoners, huisdieren en drugsoverlast) 

D 7. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de BEWONERSSAMENSTELLING 

van uw buurt? 

(gelet op: de verhouding tussen jongeren/ouderen, nederlanders/buitenlanders) 

D 8. Welk TOTAALCIJFER 1 tot 10 zou u geven aan uw buurt? 
(gelet op: de voorzieningen, de overlast en de bewonerssamenstelling) 

Zeer 
weinig 

D 

D 

D 

D 

0 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

0 



D Beoordeling van de buurt waarin u woont 

D 9. Vindt u dat de buurt er in de Vee I Slechter Het- Bet er 

afgelopen jaren beter of slechter slechter zelfde 

op is geworden? 

D 0 0 c 
D 10. Zou u anderen aanraden om in Zeker Waar- Neutraal Waar-

uw buurt te komen wonen? niet schijnlijk schijnlijk 

niet wel 

0 :J 0 c 
D 11. Hoe denkt u dat uw buurt in Zeer Slecht Neutraal Goed 

Eindhoven bekend staat? slecht 

0 0 0 r 

D 12. Hoeveel mensen uit uw buurt Zeer Vee I Normaal Weinig 

rekent u tot uw vrienden- en veel 

kennissen-kring? 

0 0 0 

E Beoordeling van de hele woonsituatie 

E 1. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan uw TOTALE WOONSITUATIE? 

E 2. 

(gelet op: de woning, de buurt (en het woongebouw, als u in een etagewoning woont) 

Cijfer invul/en op de stippeilijn. 

10 = uitmuntend 6 = voldoende 

9 = zeergoed 

8 =goed 

5 = bijna voldoende 

4 = onvoldoende 

7 = ruim voldoende 3 = zeer onvoldoende 

Hoe tevreden bent u over de Zeer 

hoogte van uw woonlasten , in onte-

verhouding tot uw totale vreden 

woonsituatie? 0 

2 = slecht 

1 = zeer slecht 

Onte- Neutraal 

vreden 

0 0 

Te-

vreden 

;::] 

Vee I 

beter 

0 

Zeker 

wel 

0 

Zeer 

goed 

0 
I 

Zeer 
I 

weinig 

0 

Zeer 

te-

vreden 

0 



F Beoordeling van het buurtbeheer door gemeentelijke instanties 

F 1 . Wat vindt u van de manier Zeer Slecht Neutraal Goed Zeer N.v.t. 

waarop gemeentelijke instanties slecht goed 

de openbare ruimte beheren en 
zorgen voor het leefklimaat? 

Het schoonmaken van de straten 0 0 0 D 0 0 

Het onderhoud van de groen- 0 0 0 [; 0 D 
en speelvoorzieningen 

Het schoonmaken rand glas- 0 0 0 c 0 0 
en groen-bakken 

De onkruid-bestrijding 0 0 0 0 0 0 

De telefonische bereikbaarheid 0 0 0 0 0 D 
van de gemeente voor klachten 

De manier waarop de gemeente 0 0 0 0 0 D 
reageert op uw klachten over de 

openbare ruimte 

(vervuiling, graffitti, vandalisme) 

De snelheid waarmee u bij de 0 0 0 D 0 0 
juiste persoon bent als u 

klachten heeft over de openbare 

ruimte 

De snelheid waarmee de 0 0 0 0 0 0 
gemeente reparaties uitvoert 

De hoeveelheid politie- 0 0 0 0 0 0 
surveillance 

De manier waarop de gemeente 0 0 0 0 0 0 
reageert op uw klachten over 

aantasting van het leefklimaat 

(geluidsoverlast, stank. onveiligheid) 

De snelheid waarmee wordt 0 0 0 0 0 0 
ingegrepen bij aantasting van het 

leefklimaat 

F 2. Welk rapportcijfer van 1 tot 1 O zou u geven aan de manier waarop de gemeentelijke 

instanties de openbare ruimte beheren en zorgen voor het leefklimaat van uw buurt? 

(gelet op: onderhoud, de reactie op uw klachten, politie-surveillance, snelheid van ingrepen) 

Ga naar 

vraag-+ 

F 3. Woont u in een huurwoning? 0 ja -+ G 1 

0 nee -+ H 1 



G Beoordeling van de dienstverlening van de verhuurder 

G 1. Wat vindt u van: Zeer slecht Slecht Neutraal Goed Zeergoed N.v.t. 

De telefonische bereikbaarheid 0 0 0 0 0 D 
van uw verhuurder overdag 

De telefonische bereikbaarheid D 0 D c 0 0 
's avonds 

De telefonische bereikbaarheid 0 0 0 L... 0 0 
in het weekend 

De bereikbaarheid van het D 0 0 c:: 0 [j 

kantoor van uw verhuurder 

De openingstijden 0 0 0 
....., 

0 0 L... 

De snelheid waarmee u met uw 0 0 0 0 0 
vragen en klachten bij de juiste 

persoon bent 

G 2. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de BEREIKBAARHEID 

van uw verhuurder? 

Cijfer invullen op de stippellijn. 

10 = uitmuntend 6 = voldoende 2 = slecht 

9 = zeergoed 5 = bijna voldoende 1 = zeer slecht 

B = goed 4 = onvoldoende 

7 = ruim voldoende 3 = zeer onvoldoende 

G 3. Wat vindt u van: Zeer Slecht Neutraal Goed Zeer N.v.t. 

slecht goed 

De klantvriendelijkheid van het 0 0 0 0 [j 

technische personeel 

De klantvriendelijkheid van het 0 0 0 0 0 0 
balie-personeel 

De manier waarop u aan de 0 0 0 0 0 0 
telefoon te woord wordt gestaan 

(word! u serieus genomen?) 

De snelheid waarmee klachten 0 0 0 0 0 0 
van technische aard warden 

verholpen 

De snelheid waarmee andere 0 0 0 0 0 0 
klachten warden verholpen 

(over buurtbewoners bijvoorbeeld) 

De manier waarop de verhuurder 0 0 0 0 0 0 
met huurachterstanden omgaat 

G 4. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de KLANTGERICHTHEID van uw 

verhuurder? 

(gelet op: vriendelijkheid van de medewerkers. snelheid van klachten-afhandeling en bij huurachterstanden) 



G Beoordeling van de dienstverlening van de verhuurder 

G 5. Vindt u dat u voldoende Veel te Te Neutraal Vol- Ruim N.v.t. 

informatie krijgt over: weinig weinig doende vol-

doende 

Het huurdersonderhoud 0 D D c D D 
(onderhoud dat u zelf meet doen) 

Huurverhogingen 0 D D [] D D 

Verhoging van de service-kosten 0 D D [] D D 

De besteding van de 0 D D [J D D 
service-kosten die u betaalt 

Het aanvragen van huursubsidie 0 D D 0 D D 

Onderhoudsplannen D D D 0 D D 

De inspraak-mogelijkheden 0 0 0 c 0 0 
(welke commissies en huurdersverenigingen 

er bestaan) 

Vrijkomende woningen 0 D D D D 0 

G 6. Wat vindt u van de inhoud van het Zeer Slecht Neutraal Goed Zeer N.v.t. 

.bewonersblad? slecht goed 

D D D '.] D D 

G 7. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de INFORMATIE die u van uw 

verhuurder krijgt? I 
G 8. Wat vindt u van: Zeer Slecht Neutraal Goed Zeer N.v.t. 

slecht goed 

L 
De schoonmaakwerkzaamheden D D D 0 D D 
(trappenhuis e.d. ) 

Het normale onderhoud D D D 0 D D 
(schilderwerk etc.) 

De kwaliteit van reparaties 0 D D 0 D D 

De controle door de verhuurder D D D 0 D D 
nadat reparaties zijn verricht 

De mogelijkheden om zelf D D D 0 D D 
aanpassingen in uw woning aan 

te brengen 

G 9. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de TECHNISCHE DIENSTEN van 

uw verhuurder? 

(gelet op: onderhoud, reparaties, snelheid, schoonmaak) 



G Beoordeling van de dienstverlening van de verhuurder 

G 10. Bestaat er bij uw verhuurder D ja 

een huurdersvereniging? D nee 

D weet ik niet 

G 11. Bestaat er in uw woningcomplex D ja 

l een bewonerscommissie? D nee 

D weet ik niet 

G 12. Wat vindt u van het overleg 
van de huurdersvereniging en/of Zeer Slecht Neutraal Goed Zeer N.v.t. 

bewonerscommissie met uw slecht goed 

verhuurder over: 

Onderhoudsplannen D D D D 0 D 

Renovatie-plannen 0 D D D 0 D 

De onderbouwing van de 0 D D D D 0 
jaarl ijkse huuraanpassing 

De samenstelling van de D D D D 0 0 
service-kosten 

G 13. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan het OVERLEG tussen de huurders-

vereniging (en/of bewonerscommisie) en uw verhuurder? .... .. 

G 14. Welk TOTAALCIJFER van 1 tot 10 zou u geven aan de dienstverlening van uw verhuurder? . .... . 

(gelet op: bereikbaarheid, klantgerichtheid, informatie, inspraak-mogelijkheden en de kwaliteit van technische diensten) 

G 15. Vindt u dat de dienstverlening van Vee I Slechter Het- Beter Vee I 

uw verhuurder er in de slechter zelfde beter 

afgelopen jaren beter of slechter 

op is geworden? D D D D D 

G 16. Welke dienstverlening van uw D lk mis niets 

verhuurder mist u? D Een huismeester 

D Hulp bij het huurdersonderhoud 

(bijvoorbeeld : kleine reparaties aan het hang- en sluitwerk, 

gootsteen ontstoppen, dakgoot schoonmaken) 

D Hulp met betrekking tot dagelijkse 

activiteiten 

(bijvoorbeeld: maaltijden, hulp in de huishouding, hulp bij 

het boodschappen doen) 

D Recreatievoorzieningen 

(in of nabij het complex waarin u woont) 

J D Extra veiligheidsmaatregelen 

(brandalarm, gasalarm of wateralarm) 

D Medische zorg 

(bezoekruimte voor huisarts in het complex waar u woont, 

nabijheid van verpleging) 

D lets anders, nl. ... ................. ... ... ....... .. 



H Ga naar Uw vorige woonsituatie 
vraag ~ 

H 1. Bent u in de afgelopen vijf jaar D ja, de laatste verhuizing was in 19 ..... ~ H 2 

verhuisd? D nee ~ J 1 

H 2. Was de gemeente Eindhoven D ja 

toen uw eerste keus? 0 nee, dat was ......... .. ... ... .... .. .. ...... ........ 

H 3. Kwam uw woning vrij nadat u 0 ja 

verhuisde? D nee, er bleven een of meer personen achter 

0 nee, de woning werd afgebroken 

D nee, om een andere reden , namelijk ....... .. . 

H 4. Hoe woonde u voor de 0 Koopwon ing ~ H 5 

verhuizing? D Huurwoning van een particuliere verhuurder ~H 7 

D Huurwoning van een woningbouwvereniging ~ H 6 

0 Kamer van een woningbouwvereniging ~H 6 

0 Kamer van een particuliere verhuurder ~ H 7 

0 Bij ouders ~HL 

0 Elders inwonend ~ H 1 ~ 

H 5. Voor welke prijs heeft u uw f .. ........... ~ H1 

woning verkocht? 

H 6. Bij welke woningbouwvereniging 0 Woningstichting SWS 

huurde u? D Woningstichting H.H. van Lotharingen 

D Stichting Trudo 

D Stichting Volkshuisvesting 

D Coop. Bouwvereniging "Beter Wonen" 

D Prot. Christ. Woningvereniging Patrimonium 

D R.K. Stichting voor bejaardenhu isvesting 

D Stichting Studentenhuisvesting Eindhoven 

L 
een andere, nl. .. .... ..... ..... 

H 7. Wat betaalde u toen aan f ... .. ..... 
kale huur per maand? 

H 8. Was de huur toen hoger of lager D hog er 

dan nu? D lager 

D lk heb nu een koopwoning 

H 9. Wat vond u van de zeer slecht neutraal goed zeer N.v.t. 

dienstverlening van uw slecht goed 

verhuurder toen u verhuisde? 

De manier waarop uw woning D D 0 0 D D 
werd ge'inspecteerd voordat u 

verhuisde 

De duidelijkheid over welke zaken 0 0 0 0 D D 

I 

L 
u mocht overdragen aan de 

nieuwe huurder 

De redelijkheid m.b.t. 'het D D D D D D 
terugbrengen in de oude staat' 

De snelheid waarmee de borg D D D D D D 
terug werd betaald 



H Uw vorige woonsituatie Ga naar 

vraag -+ 

H 10. Wat voor soort woning was uw Een eengezinswoning, namelijk: 

vorige woning? D tussenwoning 

D hoekwoning 

D twee-onder-een-kap-woning 

D vrijstaande woning 

D boerderij of bedrijfswoning 

D woonwagen of woonboot 

Een etagewoning (onder of boven een andere 

woning, een winkel of een bedrijf), namelij k: 

D woning op de begane grond 

D woning op een verdieping , zonder lift 

D won ing op een verdieping, met lift 

D een kamer 

H 11 . Hoeveel kamers had uw vorige 

woning? ..... . 

(woonkamer + slaapkamers) 

H 12. Waarom bent u toen verhuisd? o a Wilde zelfstandig wonen 

D b Vanwege werk/studie 

Er zijn uiteraard meerdere o c Ging samenwonen/trouwen 

antwoorden mogelijk. D d Vanwege gezinsuitbreiding 

o e Vanwege gezondheidsredenen 

De letters komen bij de volgende O f Woning was moeilijk toegankelijk 

vraag aan de orde. (geen lift bijvoorbeeld) 

D g Vanwege onderhoudsstaat van de won ing 

O h Wilde groter wonen 

D i Wilde kleiner wonen 

D i Wilde goedkoper wonen 

D k Wilde een woning kopen 

D I Wilde naar een huurwoning 

o m Wilde minder onderhoud 

o n Wilde een tuin 

D o Wilde geen tuin meer 

D P Vanwege de negatieve kenmerken van mijn 

vorige buurt 

o q Vanwege de positieve kenmerken van de 

huidige buurt 

o r Vanwege de slechte dienstverlening van mijn 

vorige verhuurder 

o s Een andere reden , 

namelijk ..... .... .. ........ ....... ... .... ..... .... .... 

H 13. Welke van de door u genoemde 

redenen was het belangrijkst? 

Letter invullen op de stippellijn. . .... . 

Slechts een antwoord mogelijk! 



H Uw vorige woonsituatie 

H 14. Stond uw vorige woning ook in 

Eindhoven? 

Zie het kaartje op deze pagina 

16 = wijkcode 
A = nieuwbouwlocatie 

Ga naar 

vraag ~ 

ja, namelijk in de wijk: 

O 1 Centrum 

0 2 Stratum binnen de ringweg 

0 3 Stratum buiten de ringweg I 

0 4 Stratum buiten de ringweg II 

0 5 Tongelre binnen de ringweg 

0 6 Tongelre buiten .de ringweg 

0 7 Woensel binnen de ringweg 

0 8 Woensel buiten de ringweg I 

0 9 Woensel buiten de ringweg II 

0 10 Woensel buiten de ringweg Ill 

O 11 Woensel buiten de ringweg IV 

O 12 Strijp binnen de ringweg 

O 13 Strijp buiten de ringweg I 

O 14 Strijp buiten de ringweg II 

O 15 Ac ht 

O 16 Meerhoven 

O 17 Gestel binnen de ringweg 

0 18 Gestel buiten de ringweg I 

D 19 Gestel buiten de ringweg II 

D nee, in de gemeente ...... .. ....... ... ..... ...... . .. 

_ [> 



J Verhuisplannen Ga naar 

vraag -+ 

J 1. Bent u van plan te verhuizen? D Ja, en ik heb al iets gevonden -+ J 3 

D Ja, ik zoek momenteel een (andere) woning -+ J 3 

D Ja, ik ben van plan om binnen 2 jaar te gaan -+ J 3 

verhuizen 

D Ja, ik ben van plan om binnen 5 jaar te gaan -+ J 3 

verhuizen 

D Nee, ik heb helemaal geen plannen om -+ J 2 

binnen 5 jaar te verhuizen 

J 2. Om welke redenen heeft u bij de D lk ben tevreden met mijn huidige woning en -+ L 1 

vorige vraag aangegeven dat u wil hier zo lang mogelijk blijven wonen 

geen verhuisplannen heeft? D lk zou wel willen verhuizen, maar dat lukt -+ J 3 

toch niet binnen 5 jaar 

D lk zou alleen binnen mijn eigen buurt willen -+ J 3 

verhuizen , maar hier kan ik niets vinden 

D Een andere reden, namelijk .. ....... .... ... .... ... -+ L 1 

J 3. Welk soort woonruimte heeft uw D Een huurwoning 

voorkeur? D Een koopwoning 

D Een bouwkavel om zelf op te bouwen 

D Een kamer 

J 4. Hoeveel wilt u maximaal gaan D Maximaal ongeveer f ...... ..... .. 
betalen voor een HUURWONING? D lk wil zeker geen huurwoning 

(zonder huursubsidie en zonder 

service- en stookkosten) 

J 5. Hoeveel wilt u maximaal gaan D Maximaal ongeveer f .. .. .... ..... 
betalen voor een KOOPWONING (kavel + won ing) 

of BOUWKAVEL? D lk wil zeker geen koopwoning of bouwkavel 

J 6. Hoeveel wilt u maximaal gaan D Maximaal ongeveer f ........ .. ... 
betalen voor een KAMER? D lk wil zeker niet op kamers wonen 

(zonder huursubsidie en zonder 

service- en stookkosten) 

J 7. Naar welk type gaat uw voorkeur Een eengezinswoning , namelijk: 

uit? D tussenwoning -+ J 9 

D hoekwoning -+ J 9 

D twee-onder-een-kap-woning -+ J 9 

D vrijstaande woning -+ J 9 

D boerderij of bedrijfswoning -+ J 9 

Een officiele ouderenwoning: 

D met zorgverlening -+ J 8 

D zonder zorgverlening -+ J 8 

Een etagewoning, namelijk: 

D woning op de begane grond -+ J 9 

D woning op een verdieping, zonder lift -+ J 9 

D woning op een verdieping , met lift -+ J 9 

D een kamer -+ J 12 



J Verhuisplannen Ga naar 

vraag -+ 

J 8. Wat voor soort ouderenwoning D aanleunwoning 

wenst u? D steunpuntwoning 

D serviceflat 

D in een verpleegtehuis 
, 

J 9. Wilt u een slaapkamer die op D ja 

dezelfde verdieping ligt als uw 0 nee 

woonkamer? D geen voorkeur I 

J 10. Wilt LI een badkamer die op 0 ja 
I dezelfde verdieping ligt als LIW D nee 

woonkamer? D geen voorkeur 

J 11 . Hoeveel kamers wilt u in uw 

nieuwe woning? ...... 

(woonkamer + slaapkamers) 

J 12. Komt uw hLiidige woning vrij D Ja 

als u verhuist? D Nee, er blijven een of meer personen achter 

D Nee, de woning wordt afgebroken 

D Nee, om een andere reden , namelijk .. ....... 

J 13. Met wie gaat LI wonen in de D lk ga er alleen wonen 

woning die u zoekt? D lk ga er met mijn partner wonen 

D lk ga er met mijn kinderen wonen 

D lk ga er met mijn partner en kinderen wonen 

D lk ga er samen met anderen wonen 

J 14. Op welke manier zoekt u naar D lk sta ingeschreven bij een of meerdere 

een nieuwe woning? woningboLiwverenigingen 

D lk stuur regelmatig woonkeLizebonnen in 

Er zijn uiteraard meerdere D lk stuur af en toe woonkeLizebonnen in 

antwoorden moge/ijk. D Via een makelaar 

D lk sta ingeschreven voor een bejaarden-

woning 

D lk kijk in de huiskrant 

D lk zoek zelf of via vrienden, kennissen 

D lk zoek (nog) niet of naLiwelijks 



J Verhuisplannen 

J 15. In welke gemeente wilt u het 

liefst gaan wonen? 

J 16. In welke Eindhovense wijk wilt u 

het liefst gaan wonen? 

Er zijn uiteraard meerdere 

antwoorden mogelijk. 

De cijfers staan op het kaartje. 

16 = wijkcode 
A = nieuwbouwlocatie 

Ga naar 

vraag .... 

D Eindhoven 

D elders, namelijk ..... ... ... .... ........ .... 

0 1 Cent rum 

0 2 Stratum binnen de ringweg 

0 3 Stratum buiten de ringweg I 

0 4 Stratum buiten de ringweg II 

0 5 Tongelre binnen de ringweg · 

0 6 Tongelre buiten de ringweg 

0 7 Woensel binnen de ringweg 

0 8 Woensel buiten de ringweg I 

0 9 Woensel buiten de ringweg II 

0 10 Woensel buiten de ringweg 111 

0 11 Woensel buiten de ringweg IV 

0 12 Strijp binnen de ringweg 

0 13 Strijp buiten de ringweg I 

0 14 Strijp buiten de ringweg II 

0 15 Ac ht 

0 16 Meerhoven 

0 17 Gestel binnen de ringweg 

0 18 Gestel buiten de ringweg I 

0 19 Gestel buiten de ringweg II 

O lk wil zeker niet in Eindhoven wonen 



J Verhuisplannen 

J 17. Vanwege we Ike redenen heeft u 

plannen om te verhuizen? 

Er zijn uiteraard meerdere 
antwoorden mogelijk. 

De letters komen bij de volgende 

vraag aan de orde. 

J 18. Welke van de door u genoemde 

redenen is het belangrijkst? 

Letter invullen op de stippellijn. 

Slechts een antwoord mogelijk! 

J 19. Door welke verbeteringen of 

aanpassingen in uw huidige 

woonsituatie, zou u de plannen 
om te verhuizen bijstellen? 

Er zijn uiteraard meerdere 

antwoorden mogelijk. 

O a Wil zelfstandig wonen 

O b Vanwege werk/studie 
o c Vanwege samenwonen/trouwen 

O d Vanwege gezinsuitbreiding 
O e Vanwege gezondheidsredenen 

O f Woning is moeilijk toegankelijk 
(geen lift bijvoorbeeld) 

O g Vanwege de onderhoudsstaat van de woning 
O h Wil grater wonen 

O i Wil kleiner wonen 

O j Wil goedkoper wonen 

O k Wil een woning kopen 
O I Wil naar een huurwoning 
o m Wil minder onderhoud (aan woning en tuin) 

O n Wil een tu in 
O o Wil geen tuin meer 

O p Vanwege de negatieve kenmerken van de buurt 
waarin ik woon 

O q Vanwege de positieve kenmerken van de 

buurt waarheen ik wil 
o r Vanwege de slechte dienstverlening van mijn verhuurder 

O s Een andere reden, 

0 
0 
0 
0 

namelijk ...... ....... ... .. .... ...... ... ........ .. .. ... . . 

Geen enkele, ik wil (of moet) per se weg 

Meer voorzieningen in de buurt 

Verbetering van de voorzieningen in de buurt 
Aanpak van de overlast in de buurt 

O Verbetering van het beheer van de openbare 

ruimte door de gemeente 

0 

0 

Verbetering van de dienstverlening van de 

verhuurder 

Uitbreiding van de grootte van de woning 

(daarvoor wil ik zelfs meer huur betalen) 

O Verbetering van de voorzieningen in de 
woning (daarvoor wil ik zelfs meer huur betalen) 

O Verbetering van de technische staat van de 
woning (daarvoor wil ik zelfs meer huur betalen) 

O Speciale voorzieningen voor ouderen of 

gehandicapten in de woning 
O Verlaging van huur (of: geen huurverhoging) 

O Betere hypotheekrente 



K Nieuwbouw Ga naar 

vraag --+. 

In de gemeente Eindhoven zullen gedurende de komende jaren veel nieuwe woningen warden 

gerealiseerd op een aantal nieuwbouwlokaties: Meerhoven , Blixembosch, Driehoeksbos, 

Putten , Picus-terrein en Emmasingel-complex. Op dit moment wordt er door de gemeente, 

de Eindhovense won ingcorporaties, projectontwikkelaars, stedebouwkundigen en architecten 

volop nagedacht over hoe deze nieuwe buurten er uit moeten gaan zien. Vragen die beant-

woord moeten warden zijn : wat voor soort woningen moeten er komen, hoe moet de woon-

omgeving er uit zien en welke voorzieningen zullen aanwezig moeten zijn . 

Dergelijke vragen kunnen natuurlijk het best beantwoord warden door de mensen die daar 

willen gaan wonen . In deze enquete willen we daarom van u weten of u belangstelling heeft 

voor een nieuwbouwwoning in Eindhoven. 

In een tweede enquete, die over 1 a 2 maanden zal warden gehouden onder de mensen die 

naar een nieuwbouwwoning willen verhuizen, kunnen we veel dieper op de wensen ingaan . 

In deze tweede enquete vragen we u om verschillende voorbeelden van woningen en woon-

omgevingen te beoordelen of een keus te maken uit een of meer voorbeelden van mogelijke 

woonsituaties. 

K 1. Heeft u voorkeur voor nieuwbouw 0 een nieuwgebouwde woning --+. K2 

of een bestaande woning? 0 een bestaande woning --+. L 1 

0 geen voorkeur --+. K 2 

K 2. Welke grote nieuwbouwlokatie in D A Meerhoven (tussen Veldhoven en Stri jp) 

Eindhoven heeft uw voorkeur? O B Blixembosch II (Woensel) 

o c Driehoeksbos (Woensel) 

Er zijn uiteraard meerdere O D Putten (Stratum) 

antwoorden mogelijk. O E Picus-terrein (Tongelre) 

O F Emmasingel-complex (Centrum) 

De letters staan op het kaartje 

twee pagina's terug. 0 geen voorkeur 

K 3. Bent u bereid om over 1 a 2 0 ja 

maanden aan de tweede enquete 0 nee 

mee te werken? 

Uw medewerking aan deze 

tweede enquete wordt oak weer 
zeer op prijs gesteld. Er zal 
wederom een prijsvraag aan 
verbonden zijn ... 



L Gegevens over uw huishouden Ga naar 

vraag-+ 

L 1. Met wie woont u in uw huidige 0 lk woon alleen -+ L3 
woning? 0 lk woon er met mijn partner -+ L3 

D lk woon er met mijn partner en ki nd(eren) ..+L2 

D lk woon er alleen met mijn kind(eren) ..+L2 

D lk woon er samen met andere volwassenen -+ L2 

(en mijn kinderen) 

L 2. Hoeveel personen wonen er in uw I 
woning? ... ... .. personen 

L 3. Wat is uw geslacht? D Man 

D Vrouw 

L 4. Wat is uw burgerlijke staat? D Ongehuwd 

D Gehuwd 

0 Weduwe, weduwnaar of gescheiden 

L 5. Wat is uw leeftijd? . ..... 

L 6. Wat is de leeftijd van uw partner, 

als die met u samenwoont? ... ... 

L 7. Als u kinderen heeft, wat is dan de 

leeftijd van uw jongste kind? .. .... 

L 8. Als u kinderen heeft, wat is dan de 

leeftijd van uw oudste kind? .. .. .. 

L 9. Heeft u (of uw eventuele partner) D ja 

lichamelijke problemen waardoor u D nee 

normale dagelijkse activiteiten 

(boodschappen, u zelf wassen) 

niet meer kunt uitvoeren? 

L 10. Wat is de hoogste opleiding die u U zelf Uw partner 

(en uw eventuele partner) 

gevolgd heeft? Lager onderwijs D D 

Lager/middelb. voortgez onderw. D D 
(MULO, MAVO, VGLO, LAVO) 

Hoger voortgezet onderwijs D D 
(HBS, HAVO, VWO, MMS, 

Atheneum, Gymnasium e.d.) 

Lager beroepsonderwijs D D 
(Ambachtschool, LTS, LHNO, 

Huishoudschool , LEAO, LAS) 

Middelbaar beroepsonderwijs D D 
(MTS, KMBO, UTS, MEAO) 

Hoger beroeps/wetens . onderw. ....., D ....J 

(HTS, HEAO, andere HBO-opleiding, 

Universiteit) 
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Afstudeerverslag Mei 1999 Bijlage 2 

Begrippen 

Factor: Een factor kan worden opgevat als een moederbegrip dat een samenvatting geeft voor 
een deelgroep van indicatoren die grotendeels hetzelfde meten. 

Factorlading: Deze ladingen zijn in feite regressiecoefficienten in een model met een 
variabele als afhankelijke en de componenten als onafhankelijke variabelen. De waarden 
aangegeven in bijlage 6 zijn de factorladingen na rotatie. Een dergelijke matrix van 
regressiecoefficienten wordt ' factorpatroon' genoemd. Echter bij een 'principal component 
analyse', waarin de variabelen gestandaardiseerd en de componenten orthogonaal zijn, zijn 
deze Beta gewichten gelijk aan de correlatiecoefficienten. 

Rotatie: Het doel van een rotatie is het herleiden van de matrix van factorladingen tot een 
'eenvoudige' structuur. De hier gebruikte methode, V ARIMAX (onderdeel van orthogonale 
rotatie), doet dat door de kolommen van de matrix te vereenvoudigen (De variantie van 
gekwadrateerde ladingen van elke kolom wordt gemaximaliseerd) 

Communaliteit: Geeft in een getal aan hoeveel de variabele met de factor gemeenschappelijk 
heeft. Het getal kan niet groter worden dan 1 (=100%) wanneer men de analyse met meer dan 
1 gemeenschappelijke factor uitvoert. 

Eigenvalue: De eigenwaarde geeft een proportie van de verklaarde variantie weer (voor een 
component ofwel factor) uit de totale variantie. 

Correlatie totaalcijfer: Getalsmatige indicatie voor de mate waarin een variabele een andere 
(het totaalcijfer) verklaart; in dit geval dus een aspect op woningniveau ten opzichte van het 
totaalcijfer (rapportcijfer) voor de woning. 

Cronbach 's alpha: getalsmatige indicatie voor de juistheid van het samenstel van aspecten 
binnen een factor. Ter indicatie: Bij een goede samenstelling mag deze niet onder de 0.65 
komen. 

Beta-coefficient multiple regressie: Dit is een gestandaardiseerde coefficient (vermindering 
met het gemiddelde en deling door de standaarddeviatie). Deze geeft het belang aan van de 
oorzakelijke factoren. De Beta-gewichten zijn het meest geschikt om het relatiefbelang van 
predictoren Xl, X2 etc. te bepalen. De Beta's kunnen in principe niet groter zijn dan 1. Mocht 
dit toch gebeuren dan moet men aan de alarmbel trekken. Een te hoge samenhang tussen de 
oorzakelijke factoren Xl , X2 etc. (multicollineariteit) is een veel voorkomende reden van dit 
artefactisch resultaat. 
Vandaar dat dikwijls een factoranalyse moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dater 
factoren worden gevormd die in principe een zwakke correlatie hebben. 

R-kwadraat regressie-analyse: Geeft de proportie van de variantie in y aan, die door x of 
meerdere variabelen (xl,x2,etc.) wordt verklaard. 
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Meth ode 

'Missing values' 
Om tot een betrouwbare analyse te komen dienen alle variabelen ( aspecten) waarbij veel 
'missing cases' voorkomen (score 0 of 6 op de prestatieschaal) te worden uitgesloten voor de 
analyse. Dit geldt ook voor respondenten met een groot aantal niet ingevulde aspecten (>25%) 

Correlatiematrix 
Met behulp van een correlatiematrix kan worden achterhaald welke aspecten een grote 
onderlinge samenhang vertonen (r >0,5). Deze aspecten komen waarschijnlijk in aanmerking 
om te worden gegroepeerd als factoren. In de matrix, zoals weergegeven in SPSS is voor ieder 
aspect de correlatie met alle andere aspecten zichtbaar. Een voorbeeld met een klein aantal 
aspecten: 

Correlatie BOIA BOIB BOIC BOID 

BOIA 1.000 .4140 .2423 .4529 

BOIB .4140 1.000 .2554 .2990 

BOIC .2423 .2554 1.000 .3232 

BOID .4529 .2990 .3232 1.000 

De correlatiecoefficient is dus een getalsmatige indicatie voor de mate waarin het ene aspect 
het andere verklaart. (Voorbeeld: In hoeverre bepaalt het aspect 'grootte woonkamer' de 
waardering voor de totale woning.) 

De corre/atiecoefficient ze/f (r) is een maat voor lineaire samenhang tussen de variabelen x 
en y zonder dat over een oorzaak-gevolg relatie wordt gesproken. (-1=<r=<1) 

(Als het verband tussen x en y zuiver lineair is, is r gelijk aan + 1 bij een stijgende lijn en -1 bij 
een dalende). Deze coefficient is dus de getalmaat die weergeeft hoe goed een rechte lijn de 
puntenwolk (zie regressieanalyse) kan beschrijven. 

Het kwadraat van de correlatiecoefficient (r-kwadraat) geeft aan in welke mate y verklaard 
wordt door toedoen van x. Uuistheid van een lineaire regressie) 

In dit onderzoek zou dat betekenen dat indien de enquete lijst alle aspecten zou bevatten van 
belang voor de totale waardering voor de woning de r-kwadraat theoretisch gezien voor deze 
aspecten ten opzichte van het 'totaalcijfer woning' 100% zou zijn (of in ieder geval dicht in 
die buurt). Praktisch gezien is tot 35% verklaring door achterliggende aspecten een nog 
acceptabele waarde. (Met de aspecten voor woning- en woonvorm wordt in dit onderzoek 
56,2% van het totaalcijfer van de woning (incl. achterpaden) verklaard. 

Factoranalyse 
Alvorens een regressie-analyse uit te voeren dienen aspecten, die in sterke mate hetzelfde 
meten, te worden samengevoegd tot factoren. De in dit onderzoek gebruikte methode zal in 
deze paragraaf kort worden toegelicht. 
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Het idee achter een factoranalyse is: Een groot aantal variabelen reduceren tot een 
overzichtelijk aantal factoren die de verschillende dimensies in de data weergeven. In de 
Principal Factor Analyse (PF A) willen we dat de factoren lo'odrecht op elkaar staan en 
sequentieel een maximale variantie uit de variabelen extraheren, maar we willen ook dat de 
factoren echt 'factoren' zijn, die het gemeenschappelijke in de oorspronkelijke variabelen 
weergeven. 
Er wordt naast 'het gemeenschappelijke' voorzien in 'unieke factoren' die per variabele het 
unieke gedeelte traceren. Ieder aspect heeft zodoende een lading voor de factor waarin hij is 
ondergebracht en een waarde wanneer hij als afzonderlijke factor zou worden beschouwd. 

De eerste stap in de factoranalyse is het bepalen van de voorlopige factorladingen. Ieder 
aspect heeft een bepaalde 'lading' voor de verschillende factoren. In het ideale geval een hoge 
lading voor slechts een van de gedefinieerde factoren. 
De tweede stap is de factorrotatie die wordt gemaakt om nieuwe factoren te vinden die 
makkelijker te interpreteren zijn. De varimax rotatie maximaliseert de som van varianties voor 
alle factoren waardoor een meer heldere structuur ontstaat. Varimax wordt in de gebruikte 
literatuur aangeraden als standaard methode. 

Het laatste stadium is het berekenen van de factor scores. Dit zijn de waarden voor de factoren 
Fl, F2, ... , Fm voor elk van de individuen (de eigenwaarde). In het algemeen beslist de 
onderzoeker over het aantal factoren (m). Vuistregel is om m gelijk te nemen aan het aantal 
eigenwaarden groter dan 1 voor de correlatiematrix van de testscores. De logica hier is: een 
factor geassocieerd met een eigenwaarde kleiner dan 1 verklaart minder variantie in de overall 
data dan een van de 'originele' testscores. 

Door middel van een factoranalyse kan dus worden gekeken welke aspecten (de computer 
voorstelt) samen te voegen op basis van een gemeenschappelijke dimensie en in hoeverre dit 
overeenkomt met de gegevens gevonden met de correlatiematrix. Zowel bij de factoranalyse 
als de correlatiematrix moet men bedacht zijn op schijnsamenhangen. Omdat de computer 
overeenkomsten bekijkt met behulp van de variantiestructuur kan het voorkomen dat een 
aspect toevallig dezelfde variantiestructuur heeft terwijl er inhoudelijk geen verband is. 

Bijvoorbeeld: de computer deelt grootte woonkamer in bij verlichting achterpaden. Dit zijn 
aspecten die totaal niet zijn samen te voegen. De factoranalyse in dit onderzoek is uitgevoerd 
met de 'missing values' gehercodeerd naar het gemiddelde. 

Cronbach's alpha 
Vervolgens worden de factoren zoals samengesteld in de factoranalyse gecontroleerd op 
samenstelling met behulp van Cronbach's alpha. Naarmate dit getal hoger wordt is de 
combinatie 'meer betrouwbaar'. Alpha mag niet beneden de 0.65 liggen. 
Indien door het weglaten van een aspect uit een factor alpha wel stijgt, maar het aspect 
logischerwijs toch binnen de factor thuis hoort, kan deze (indien alpha dus niet onder de 0.65 
komt) bij de regressie-analyse toch binnen die factor gerekend. In dit onderzoek was slechts 
sprake van een stijging van alpha met enkele honderdsten bij het verwijderen van aspecten uit 
een factor (m.u.v. bruikbaarheid zolder). 
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Regressieanalyse 
Bij een vermaeden van een wisselwerking tussen variabelen kan het beste een eerste indruk 
van de eventuele samenhang warden weergegeven aan de hand van een 
spreidingsdiagram. 
De meest eenvoudige mogelijkheid is het rechtlijnige verband: De rechte lijn die dan het 
verband tussen x en y weergeeft is de regressielijn. Bij nieuwe vermoedelijke samenhangen 
dient eerst in het diagram te warden gekeken of de regressie volgens een rechte lijn plaats mag 
vinden. 

Oorzaak en gevolg: 
Wanneer er begrip bestaat over waarom er samenhang is en de kennis over hoe de samenhang 
in elkaar zit leidt dit tot een stukje theorievorming. Nieuwe waamemingen kunnen deze 
verder bevestigen. Bij een regressie berekening is het gebruikelijk om de variabele die op de 
horizontale as wordt uitgezet te beschouwen als verklarende variabele of oorzaak. De 
variabele langs de vertikale as is dan de te verklaren variabele of gevolg. 

Dit is een eenvoudige oorzaak-gevolg relatie x -+ y 
Als de verklaring hoe y volgt uit x verloopt via enkele tussenschakels spreekt men wel van 

een oorzaak-gevolg keten: x-+ a-+ b -+ y 

In dit onderzoek worden de aspecten in directe relatie tot het totaalcij fer van de woning 
bekeken. Er zijn hierbij meerdere variabelen samen die de verklaring voor het totaalcijfer 
moeten leveren: 

Aspect 1 

Aspect 2 -+ Totaalcijfer woning 
Aspect 3 
Aspect 4 Etc. 

Correlatie met bet totaalcijfer 
Nadat de belangen van de verschillende factoren bekend zijn kan voor de aspecten binnen 
deze factoren nog gekeken worden naar de correlatie van het individuele aspect met het 
totaalcijfer voor de woning. Op deze manier kan worden achterhaald of er binnen de 
afzonderlijke factoren nog aspecten zijn die een significant sterkere invloed hebben. De 
correlaties dienen om enigszins betrouwbaar te zijn wel sterker te verschillen dan 111 Ode. 
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Bijlage 3: Samenstelling bestand 
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Samenstelling bestand 

woningen 
Tussenwoning 1681 137 1603 4 37 3462 
Hoekwoning 594 52 489 6 10 1151 
eengezins (half) 
vrijstaand 
Vrijstaand 476 9 29 1 515 
2-onder-1 kap 605 48 31 4 688 
boerderij of 24 5 2 31 
bedrijfswoning 
Woonwagen of 1 4 5 
woonboot 

Me~tgezin;~~1 woning op 42 34 152 2 1 231 
9 ·· :<:>>'C"·c 

begane grond wonmgen 
woning op 
verdieping 
met lift 140 170 249 9 2 570 
zonder lift 67 127 293 3 21 511 
kamer 3 5 12 46 87 153 

J;utaal 3633 587 2864 71 162 7317 
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Bijlage 4: Doelgroepen 
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Doelgroepen kunnen aan de hand van een groot aantal criteria worden onderscheiden 
waardoor ook een grote diversiteit aan groepen kan ontstaan. Belangrijk is om elkaar 
uitsluitende maar wel op elkaar aansluitende doelgroepen te definieren aan de hand van die 
criteria die de meeste invloed zullen hebben op de woonwensen. 
De volgende criteria kunnen worden gehanteerd om tot een indeling van doelgroepen te 
komen, op basis waarvan men woonwensen, en mogelijkheden van een doelgroep om zich 
bepaalde woonkwaliteiten te verwerven kan bepalen: 

Demografische kenmer~_e,n ___ ~-~,, 

• Leeftijd (van de hoofdbewoner) 
• Gezinsfase/ Samenstelling van het huishouden 
• Grootte van het huishouden 
• (verhouding) Autochtonen/ allochtonen c.q. nationaliteit 
• Lichamelijke gesteldheid 

• Inkomen ( eventueel per lid van het huishouden) 
• Inkomensperspectief 
• Opleiding 
• Aantal inkomstenbronnen 

BeroeP.skenmerken 

• Aard van beroepsactiviteit/ beroep 
• Arbeidsparticipatie van hoofd en/ of eventuele partner 
• Arbeidsduur 

Culturele kenmerken 

• Achtergrond ( opvoeding, leefmilieu) 
• Leefstijl 
• Geloofsovertuiging 
• Politieke voorkeur 
• Geografische orientatie (stedelijk/ sub-urbaan) 
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Bijlage 5: Respondenten 
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Aantal cases per aantal 'missing values ' (0). De grens voor dit onderzoek is gelegd bij 
respondenten die meer dan 25% van de vragen niet hebben ingevuld. (absolute aantal 10 
vragen). Voor de analyse resteren zodoende 91,8% van de cases (73 17). 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

va11a .uu titi8 !:l.4 !:l.4 !:l.4 

1.00 367 4.6 4 .6 13.0 

2.00 1886 23.7 23 .7 36 .7 

3.00 1419 17.8 17.8 54.5 

4 .00 798 10.0 10.0 64.5 

5.00 619 7.8 7.8 72.3 

6.00 358 4.5 4 .5 76 .8 

7.00 390 4.9 4 .9 81.7 

8.00 385 4.8 4 .8 86 .5 

9.00 253 3.2 3.2 89 .7 

10.00 171 2.1 2.1 91.8 

11 .00 111 1.4 1.4 93.2 

12.00 68 .9 .9 94.1 

13.00 50 .6 .6 94.7 

14.00 31 .4 .4 95.1 

15.00 16 .2 .2 95.3 

16.00 13 .2 .2 95.5 

17.00 21 .3 .3 95 .8 

18.00 14 .2 .2 96.0 

19.00 20 .3 .3 96.3 

20.00 2 .0 .0 96.3 

21 .00 7 .1 .1 96.4 

22.00 3 .0 .0 96.4 

23.00 6 .1 .1 96.5 

24.00 15 .2 .2 96.7 

25.00 11 .1 .1 96.8 

26.00 6 .1 .1 96.9 

27.00 4 .0 .0 96 .9 

28 .00 4 .0 .0 96.9 

29 .00 3 .0 .0 96 .9 

30.00 5 .1 .1 97.0 

31 .00 2 .0 .0 97.0 

32 .00 9 .1 .1 97.1 

33.00 5 .1 .1 97.2 

34 .00 8 .1 .1 97.3 

35.00 2 .0 .0 97.3 

36 .00 1 .0 .0 97.3 

37.00 1 .0 .0 97 .3 

38 .00 1 .0 .0 97 .3 

39 .00 1 .0 .0 97.3 

41 .00 215 2.7 2.7 100.0 

Total 7970 100.0 100.0 

Total 7970 100.0 
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Bijlage 6: Resultaten analyse 
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Huur Commu Factorladingen I Cronbach's I Beta correlatie 

N:2409 naliteit 
alpha regress toLaalcijrc 

;, r woning 

Varaiabelen 

factor I factor2 factor3 factor4 factors factor6 factor? factor8 factor9 

grootte .64472 .77315 .3 170 
hoofdslaapkamer 
bruikbaarheid .63777 .75360 .3499 
hoofdslaapkamer 

grootte 2e .57425 .71711 .3635 
slaapkamer 0,85 17 .2 19 
bruikbaarheid 2e .56559 .65698 .4 130 
slaapkamer 
grootte .4200 1 .48 189 .41723 .3220 
woonkamer 
aantal .3 1610 .46892 .3086 
slaapkamers 

bruikbaarheid .42093 .44637 .42459 .36 19 
woonkamer 

bruikbaarheid .23009 .31580 n.v. t - .35 19 
zolder 

tochtoverlast .55034 .72552 .4 120 
wam1teisolatie .60 132 .71925 .25302 .396 1 
vochtoverlast .39577 .60410 .34 13 
geluidsisolatie .36235 .53863 .4267 
onderhoudsstaat .37980 .52550 0.8366 .3 19 .383 1 
buitenkant 
woning 
ventilatiemoge- .34889 .49823 .4535 
lijkheden 
afwerking .41 123 .4871 6 .3723 
interieur 
bevei liging .32329 .44322 .3596 
inbraak 

onderhoud .66 16 1 .77694 .38 19 
achterpaden 

netheid .590 16 .74788 .355 1 
achterpaden 
veiligheid .56573 .72393 0,8242 .21 9 .36 12 
achterpaden 
verlichting .45697 .66 108 .2765 
achterpaden 

toegankelijkheid .26397 .45384 .2993 
achterpaden 

bruikbaarheid .70 163 .77894 .3027 
keuken 

grootte keuken .66504 .76948 0,822 1 .056 .2879 
voorzieningen .49848 .54768 .28277 .3570 
keuken 

bruikbaarheid .82047 .25273 .81321 .3730 
badkamer 
grootte .67890 .25612 .74863 0,8646 .060 .3273 
badkamer 
voorzieningen .62358 .29276 .66863 .3750 
badkamer 

verwarming .43686 .60387 .2598 
plaats cv ketel .40498 .59002 .3 128 
wannwatervoorz .333 12 .52069 0,7260 .08 1 .260 1 
iening 
plaats aansluiting .35528 .453 14 .3539 
wasmachine 
capaciteit electra .34306 .25417 .44730 .2839 

bruikbaarheid .83 151 .84732 .2450 
bergruimte 0,8757 
buiten 
grootte .73013 .79493 .2 185 
bergruimte 
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buiten 

bruikbaarheid .78309 .31020 .75956 .2929 
bergruimte 
binnen 0,863 1 .036 

grootte .69540 .30924 .72936 .3299 
bergruimte 
binnen 

bruikbaarheid .636 12 .76228 .1960 
tu in 0,72 15 .072 
grootte tuin .51240 .66895 .2752 

,p, ''"'"<·· : ,· 'WI! t~ L.,, 

Eigenwaarde 8.62378 2.80648 1.968 12 1.38673 1.34518 1.20904 .89267 .8 1669 .72225 Totaal R2 '1 
.494 4 

% verklaarde 22 .7 7.4 5.2 3.6 3.5 3.2 2.3 2.1 1.9 52.0% 49,4 i 

variantie % 
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koop + huur Commu Factorladingen I Cronbac Beta Correl 
N:5790 nali teit h's regre a tie 
Varaiabelen alpha ssie totaalci 

jfer 
won in 
g 

factor I factor2 factor3 factor4 factors factor6 factor? factors ***** 
Tochtoverlast .59612 .73831 .466 

Wam1teisoaltie .57937 .69633 .463 

vochtoverlast .42973 .62396 .407 

geluidsisolatie .3913 1 .53416 .508 

onderhoudsstaat .45188 .55303 .8637 .313 .44 1 
buitenkant 
ventilatiemogelij .38448 .49865 .542 
kl1eden 
afwerking .50223 .51385 .30946 .443 
interieur 
beveiliging .3929 1 .46790 .27042 .453 
inbraak 

bruikbaarheid .6385 1 .728 12 .412 
hoofdslaapkamer 

grootte 2e .61855 .72773 .424 
slaapkamer 

grootte .62172 .72206 .8600 .151 .441 
hoofdslaapkamer 
bruikbaarheid .62246 .69300 .474 
overige 
slaapkamers 

aantal .33413 .47735 .355 
slaapkamers 

bruikbaarheid .28964 .37323 n. v. t. .344 
zolder 

onderhoud .72869 .81642 .43 I 
achterpaden 

netheid .67729 .79646 .408 
achterpaden 
vei ligheid .61049 .73898 .423 
ach terpaden 
verlichting .5 1515 .68659 .8615 .203 .363 
achterpaden 
toegankelijkheid .32075 .53414 .286 
achterpaden 

verwanning .46112 .26975 .59306 .337 
plaats cv ketel .45260 .61196 .378 
wannwatervoorz .46487 .60 154 .373 
iening 
plaats aansluiting .43948 .51307 . 7885 .087 .421 
wasmachine 

capaciteit electra .39048 .27268 .45758 .430 

bruikbaarheid .73006 .76073 .4 12 
keuken 
grootte keuken .67264 .29663 .75232 .378 
voorzieningen .56493 .36215 .51331 .479 
keuken 
grootte .43662 .39594 .43885 .8335 .145 .406 
woonkamer 

bruikbaarheid .44720 .39424 .42763 .441 
woonkamer 

bruikbaarheid .66490 .73645 .278 
berging buiten 
grootte berging .63885 .72340 .25261 .295 
buiten 
bruikbaarheid .59936 .41592 .58032 .821 7 - .342 
berging binnen 
grootte berging .5233 1 .41093 .53512 .385 
binnen 

bruikbaarheid .83987 .27457 .78413 .476 
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badkamer 

grootte .7 1924 .73288 .883 1 .086 .426 
badkamer 

voorzieningen .66678 .33785 .29049 .63308 .497 
badkamer 

grootte tuin .53228 .66409 .7304 .059 .259 

bruikbaarheid .44 126 .58547 .334 
tuin 

1'8f'*'J~':ii, •ifsl.1<a 

Eigenwaarde 10.97 129 2.45906 1.94392 1.27292 1.1 6426 .97832 .82892 .77258 ~ 
% verklaarde 28.9 6.5 5.1 3.3 3. 1 2.6 2.2 2.0 53.7% .. ~i variantie 
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Koop Com mu Factorladingen I Cronbac I Beta Correl 
N:3381 naliteit h's regre a tie 

Yaraiabelen alpha ssie totaalci 
jfer 
wonin 
g 

factor I factor2 factor3 factor4 factors factor6 fac tor? factor8 factor9 

bruikbaarheid .59 155 .72984 .3208 
hoofdslaapkamer 

grootte .5659 1 .70727 .31 77 
hoofdslaapkamer 

grootte 2e 56613 .70249 .8297 .121 .3099 
slaapkamer 

bruikbaarheid .57412 .68524 .35 18 
overige 
slaapkamers 

aantal .29667 .45140 .2938 
slaapkamers 

bruikbaarheid .2 1901 .35603 n.v.t. .2026 
zolder 

onderhoud .75480 .85346 .3393 
achterpaden 

netheid .7 161 8 .83368 .3320 
achterpaden 
vei ligheid .58919 .7463 1 .87 11 .208 .3250 
achterpaden 
verl ichting .52320 .69569 .3223 
achterpaden 
toegankelijkheid .37904 .59377 .2548 
achterpaden 

tochtoverlast .51820 .70194 .3 132 

warrnteisolatie .49144 .65063 .3397 

vochtoverlast .34964 .58122 .2748 

geluidsisolatie .33395 .50522 .8067 .238 .3450 

onderhoud .35050 .50459 .3696 
buitenk woning 

afwerking .36949 .44467 .32318 .3787 
interieur 
ventilatiemogelij .2981 7 .44337 .3333 
kheden 
beveiliging .27728 .39686 .28639 .3073 
inbraak 

wam1watervoorz .49156 .65678 .3003 
iening 
plaats cv ketel .44366 .62762 .2655 
verwarming .43704 .59495 .7743 .094 .3088 

plaats aansluiting .38870 .54204 .3201 
wasmachine 
capaciteit electra .33059 .45334 .3366 

bruikbaarheid .68558 .74905 .3186 
keuken 
grootte keuken .64199 .74240 .3080 

voorzieningen .46810 .36937 .47392 .7974 .140 .3456 
keuken 
grootte .43569 .34235 .47 150 .349 1 
woonkamer 
bruikbaarheid .42715 .36392 .44073 .3560 
woonkamer 

bruikbaarheid .797 17 .80669 .3555 
badkamer 

grootte .7 1122 .26012 .75504 .8556 .110 .3277 
badkamer 

voorzieningen .58628 .27596 .64718 .3740 
badkamer 

bruikbaarheid .8 1469 .82508 .2558 
bergruimte .8895 -
buiten 
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grootte .76608 .80052 .27 10 
bergruimte 
buiten 

bruikbaarheid .77490 .34837 .73704 .2661 
bergruimte 
binnen .8766 .039 

grootte .67597 .34401 .69340 .3082 
bergruimte 
binnen 

grootte tuin .78368 .82315 .7271 .078 .2804 

bruikbaarheid .43946 .58076 .3 175 
tuin 

.;,.-.,.1,·· ::·· .. wr 
Eigenwaarde 8.68552 2.67 172 2. 12 166 1.53212 1. 18 103 1.11 843 1.02 137 .89626 .63586 

% verklaarde 22 .9 7.0 5.6 4.0 3. 1 2.9 2.7 2.4 1.7 52.3% 
variantie 
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Alles Commu Factorladingen I Cronbac I Beta Correl 
N:7982 nalitei t h's regre a tie 
Varaiabelen alpha ssie totaalci 

jfer 
wonin 
g 

factor! factor2 factor3 factor4 factors factor6 factor? factors factor9 

tochtoverlast .597 15 .74082 .4597 
warrnteisolatie .59302 .71615 .4550 
vochtoverlast .421 08 .61551 .4 102 
onderhoud 446 15 .55827 .86 15 .320 .4938 
buitenk woning 

geluidsisolatie .39665 .55198 .426 1 
afwerking .49508 .53339 .29299 .5320 
interieur 
ventilatiemogelij .35779 .48078 .4362 
kheden 

beveiliging tegen .38353 .48023 .43 18 
inbraak 

grootte .63823 .73476 .4213 
hoofdslaapkamer 

bruikbaarheid .64207 .72334 .4575 
hoofdslaapkamer 

grootte 2e .621 11 .70721 .8586 .132 .4076 
slaapkamer 
bruikbaarheid .6 1818 .67026 .25987 .4600 
overige 
slaapkamers 
aantal .38 13 1 .50678 .374 1 
slaapkamers 

bruikbaarheid .280 11 .36027 n.v.t. .3413 
zolder 

onderhoud .72859 .82136 .3907 
achterpaden 
netheid .67 189 .79679 .3776 
achterpaden 
veiligheid .58916 .72946 .8563 .176 .3743 
achterpaden 
verl ichting .4995 1 .68 197 .3 182 
achterpaden 

toegankelijkheid .32926 .52473 .3 123 
achterpaden 

plaats cv ketel .4629 1 .59967 .3707 
wam1watervoorz .44049 .57572 .3823 
iening 

verwanning .4692 1 .31151 .57230 .4066 
plaats aansluiting .44668 .51995 .7822 .088 .4241 
wasmachine 

capaciteit electra .40110 .28607 .46896 .4426 

groottekeuken .65627 .73461 .3887 
bruikbaarheid .69835 .72070 .42 17 
keuken 
grootte .50749 .428 17 .49913 .8297 .163 .4275 
woonkamer 
bruikbaarheid .50839 .41674 .48459 .4606 
woonkamer 

voorzieningen .56546 .30239 .37734 .48355 .4936 
keuken 

bruikbaarheid .83058 .26640 .78452 .4628 
badkamer 

grootte .7 109 1 .27736 .72807 .8755 .098 .4 168 
badkamer 
voorzieningen .65739 .34647 .299 14 .62137 .49 11 
badkamer 

grootte .76696 .80713 .2786 
bergruimte .88 10 
buiten 
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bruikbaarheid .77788 .80301 .3018 
bergruimte 
buiten 

grootte .665 10 .25095 .71236 .. 3357 
bergruimte .8738 .036 
binnen 
bruikbaarheid .75015 .68007 .3774 
bergruimte 
binnen 

bruikbaarheid .63647 .7389 1 .7605 .056 .2680 
tuin 
grootte tuin .61648 .7231 4 .3448 

. ,,,..,. ' • Jffffil1W i/(i~> '. . 

Eigenwaarde 10.9 1252 2.59483 1.91496 1.38 135 1.08327 1.02610 .88948 .7973 1 .65822 .562 

% verklaarde 28 .7 6.8 5.0 3.6 2.9 2.7 2.3 2. 1 1.7 55.9% 56,2 
variantie % 
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Meetbaarheid van aspecten 

Aspecten m.b.t. Bruikbaarheid 
Bij begrippen als 'bruikbaarheid' (woonkamer, slaapkamer etc.) speelt voor de meetbaarheid 
de interpretatie van het begrip een rol. 'Bruikbaarheid' is volgens de in paragraaf 4.1 gestelde 
eisen een subj ectief be grip voor een prestatiemeting. Daamaast levert de relatie met de 
waardering problemen op. Hoe weet men of hetgeen gemeten wordt in de prestatiemeting, ook 
werkelijk die dingen zijn waar de consument de waardering voor uit. Dit geldt in een bepaalde 
mate voor alle aspecten, maar de term bruikbaarheid is ruim interpreteerbaar. Het kan 
betrekking hebben op de absolute lengte en breedte verhouding, de vorm van de kamer etc. 

Als prestatieaspect zou het inderdaad kunnen worden geformuleerd als de lengte/ breedte 
verhouding van ruimtes, aantal wanden met daarin een deur etc, maar vanwege een sterke 
correlatie (sterke overeenkomsten in waarderingsstructuur) met de aspecten met betrekking tot 
de 'grootte' kan er op een verantwoorde wijze voor worden gekozen dit aspect buiten de 
prestatiemeting te laten. 
Een tweede motivatie om dit aspect buiten de prestatiemeting te houden is de afwezigheid van 
deze aspecten in het huidige enquete-materiaal. De nu gebruikte waarderingsaspecten hebben 
betrekking op de 'aaneensluiting van ruimtes'. Deze kunnen na vervolgonderzoek eventueel 
aan de huidige prestatiemeting worden toegevoegd. Wanneer hier eveneens een sterke 
correlatie met de 'grootte' blijkt te zijn is deze toevoeging waarschijnlijk overbodig. 

Voorzieningen keuken, badkamer. 
Dit aspect biedt, evenals het begrip bruikbaarheid, nog geen duidelijkheid in wat er precies 
gemeten moet worden. Dit is echter niet zozeer afhankelijk van het begrip 'voorzieningen' 
maar eerder van de ruimte waar de voorzieningen betrekking op hebben. Het begrip 
voorzieningen wordt dan ook niet beschouwd als een begrip dat verkeerd geinterpreteerd zou 
kunnen worden. 
De te meten onderdelen worden bepaald door de ruimte waarin wordt gemeten (badkamer, 
keuken) en hangen afvan de beschikbare gegevens die in de volgende paragraafworden 
belicht. Een rangorde in prestatieniveaus kan worden aangebracht door een toe- of afnemend 
prestatieniveau per voorziening of een toe- of afname van het aantal voorzieningen. 

Afwerking interieur 
Dit aspect is niet zozeer onduidelijk geformuleerd in wat wordt gemeten maar eerder vanuit 
welke invalshoek de meting wordt benaderd. Wordt het gebruikte materiaal of de staat waarin 
het nu verkeert bedoeld ? 
Wanneer een verband wordt gelegd met bewonersinvloeden, kan worden geconcludeerd dat 
het geen werkbaar criterium is, vanwege de sterke bewonersafhankelijkheid. Een homogene 
opname voor marktcomplexen is niet mogelijk. Op basis van de meetbaarheid kan worden 
geconcludeerd dat dit geen geschikt aspect is voor de prestatiemeting 

Onderhoudsstaat buitenkant woning 
In de enquete wordt gevraagd naar de tevredenheid met de onderhoudstaat van de buitenkant 
van de woning. Dit is een onderdeel van de bouwtechnische conditie van het gebouw. 
Voorstel is om het prestatieaspect te definieren als 'Bouwtechnische staat buitenkant woning'. 
Een rangorde kan worden aangebracht op basis van de mate van degradatie. 
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Tochtoverlast 
De mate van tochtoverlast op zich is geen prestatie. Het is het gevolg van de prestaties van 
enkele bouwdelen. Zodoende dient dit aspect, wil men een daadwerkelijk objectieve prestatie 
meten, te worden gedefinieerd naar de veroorzaker(s) van de tochtoverlast. Dit zijn aspecten 
als 'de mate van kierdichting'. In de volgende paragraaf zal de beschikbaarheid van dit soort 
gegevens worden besproken. Op basis van deze beschikbaarheid kan een keuze worden 
gemaakt voor het wel of niet meenemen van het aspect in de meting . 

Grootte 
Deze aspecten zijn eenvoudig objectief meetbaar op basis van het aantal vierkante meters. De 
rangorde wordt aangebracht op basis van het verschil in vierkante meters, waarbij de 'range' 
per prestatieniveau nader moet worden gedefinieerd, afhankelijk van de ruimte waarop de 
oppervlakte betrekking heeft. 

Plaats aansluiting wasmachine 
Dit aspect is duidelijk m.b.t. wat gemeten moet worden. Moeilijker is echter het aanbrengen 
van een rangorde. Dit kan gebeuren op basis van de mate van overlast die in een ruimte wordt 
geleverd. De keuken zal bijvoorbeeld lager scoren dan een badkamer, zolder of aparte ruimte 
buiten de woning. De hoogste score zal waarschijnlijk een bijkeuken betreffen. 

Warmwatervoorziening 
Met dit aspect wordt de installatie die de woning van warm water moet voorzien in kaart 
gebracht. Een rangorde in de prestatieniveaus kan worden aangebracht op basis van comfort. 
Is het mogelijk op verschillende plaatsen in de woning tegelijkertijd warmwater te hebben? Is 
er sprake van een boiler of geiser? 

Capaciteit electra 
Een prestatieschaal kan worden opgesteld op basis van het aantal aanwezige groepen binnen 
de woning en eventueel de aanwezigheid van een aardlekschakelaar (i.v.m. veiligheid) 

Plaats cv ketel 
Dit aspect is wederom duidelijk m.b.t. hetgeen gemeten moet worden. Een rangorde kan 
worden aangebracht op basis van de mate van overlast veroorzaakt door de plaatsing in een 
bepaalde ruimte. Er zijn momenteel echter nog niet zulke duidelijke verschillen aan te geven 
dat een vij fpuntsschaal kan word en samengesteld. 

Beveiliging inbraak. 
Hier is duidelijk dat het gaat om een inventarisatie van inbraakwerende voorzieningen aan de 
woning. Een verschil in prestatieniveaus kan worden gemaakt op basis van het aantal aang
ebrachte voorzieningen. Bijvoorbeeld een combinatie van hang- en sluitwerk, verlichting en 
enkele andere voorzieningen .. 

Ven tilatiemogelijkheden 
Het belangrijkste onderscheid dat hier kan worden gemaakt is dat tussen natuurlijke en 
mechanische ventilatie. Naast de ventilatiemogelijkheden kan ook nog naar de in- of uitpan
dige ligging van 'vochtige' ruimtes worden gekeken. 
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Warmte-isolatie 
Ook hier is duidelijk wat er gemeten moet worden. Ben rangorde kan worden aangebracht op 
basis van het aantal bouwdelen die zijn geisoleerd. 

Geluidsisolatie 
Hierbij kunnen de verschillende constructietypen (hout, beton etc.) als uitgangspunt worden 
genomen. Bventueel kan nog een extra differentiatie worden aangebracht op basis van extra 
aangebrachte isolerende voorzieningen. 

Verwarming(sinstallatie) 
Bij dit aspect wordt het type verwarmingsinstallatie gemeten. Ben rangorde kan worden 
aangebracht op basis van de energiezuinigheid van het systeeem, de combinatie met de 
warmwatervoorziening en het al dan niet aanwezig zijn van centrale verwarming. 
Bijvoorbeeld een hoogrendements-individuele cv tegenover een stadsverwarming. 

Vochtoverlast 
Hier kan hetzelfde worden opgemerkt als bij tochtoverlast. De objectieve prestatie kan voor 
dit aspect echter in beter waameembare kenmerken worden gedefinieerd (dan bijv. 
kierdichting). Hierbij valt te denken aan 'doorslaand of optrekkend vocht'. Andere vormen van 
vochtoverlast kunnen bij dit aspect beter buiten beschouwing blijven omdat deze dikwijls 
sterk afhankelijk zijn van het bewonersgedrag. Daamaast is de 'oorzaak van andere vormen 
van vochtoverlast, indien niet veroorzaakt door het bewonersgedrag, meestal terug te vinden 
in het aspect 'ventilatiemogelijkheden' . Ook hier geldt dat een definitieve formulering op basis 
van beschikbaarheid plaats zal vinden. Voorlopig wordt gesproken van het aspect 'vocht' Lp.v 
'vochtoverlast' . 

Verlichting/ veiligheid achterpaden 
De aspecten verlichting en veiligheid worden samengevoegd in 1 'meetaspect'. Dit omdat er 
een grote overlap is tussen hetgeen dat deze twee aspecten meten. Bij dit aspect kunnen 
verlichting, zichtlijnen en overhangend groen worden gebruikt bij het opstellen van een 
vij fpuntsschaal. 

Onderhoud/ netheid achterpaden 
Ook hier is sprake van twee samengevoegde aspecten vanwege een sterke overlap in de 
informatie. Dit aspect is wat moeilijker te operationaliseren vanwege een moeilijk aan te 
brengen rangorde in de mate van onderhoud. Met de conditie van de ondergrond en de mate 
van vervuiling kan echter wel een vijfpuntsschaal worden samengesteld 

Toegankelijkheid achterpaden 
Hierbij kan een vijfpuntsschaal worden opgesteld op basis van de breedte van het achterpad 
(0,9-1,5m) en de ondergrond die verhard of onverhard is. 

55 



Afstudeerverslag Mei 1999 Bijlagc 7 

56 



Afstudeerverslag Mei 1999 Bijlage 8 

Bijlage 8: Toets beschikbaarheid 

57 



Afatudeerverslag Mei 1999 Bijlage 8 

Beschikbaarheid van aspecten 

Warmte-isolatie 
~ 

·~I ./ Beschikbaar in WWS 
5 Aantal beheerders waar een inventarisatie voor <lit aspect is 

gemaakt 

Informatie is bekend over welke delen van de woning zijn geisoleerd. Hierbij is (in het WWS) 
een onderscheid gemaakt naar vloer, dak, spouw en glas. Bij de corporaties zijn eveneens 
prestatieschalen op basis van <lit soort gegevens gehanteerd. 

Geluidsisolatie 
Beschikbaar in WWS 

3 Aantal beheerders waar een inventarisatie voor <lit aspect is 
gemaakt 

Dit aspect wordt bij drie van de vijf beheerders gemeten. Het aspect is onder andere 
afhankelijk van het materiaalgebruik binnen de woning. Is de woningscheidende wand 
massief of is er een spouw? Zijn de begane grondvloer en verdiepingsvloer van beton of hout? 
Dit zijn zaken die bij opzichters of in bestaande bestanden bekend zijn. Tijdrovende opname 
is in ieder geval niet noodzakelijk. 

Ventilatiemogelijkheden 
Beschikbaar in WWS 

1 Aantal beheerders waar een inventarisatie voor <lit aspect is 
gemaakt 

Deze gegevens zijn niet aanwezig in het WoningWaarderingsStelsel. Bij de technische dienst 
zal echter wel bekend zijn in welke eenheden mechanische ventilatie is aangebracht. Er vanuit 
gaande <lat natuurlijke ventilatie, voor aan de buitenlucht grenzende ruimtes, mogelijk is, kan 
een prestatieschaal op de volgende gegevens worden gebaseerd: 
• mechanische ventilatie ja dan nee 
• Aanwezigheid van een afzuigkap in de keuken (door beheerder aangebracht) 
• Ventilatieschacht in badkamer 
• Ventilatieschacht in toilet 
• Inpandige badkamer ja dan nee 

Bouwteclinische staat buitenkant woning " ./ (1/2) Beschikbaar in WWS 
Aantal beheerders waar een inventarisatie voor <lit aspect is 
gemaakt 

Voor <lit aspect wordt bij de beschikbaarheid via het WWS met de aanduiding (1/2) 
aangegeven <lat er geen sprake is van een direct volledige beschikbaarheid. Er worden in het 
WWS punten afgetrokken voor de ouderdom; <lit kan een eerste indicatie zijn voor de 
technische staat. De score kan vanuit de beheerder eventueel worden genuanceerd of worden 
aangevuld na eventuele renovaties die nog niet in het WWS zijn geadministreerd .. Dit alles 
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volgens de puntenberekening zoals gebruikt in het WWS. 
In het WWS wordt voor veroudering een puntenaftrek van maximaal 30 pnt. gehanteerd. 
Meestal wordt een aftrek toegepast naar ouderdom van de woningen en wel van 0,4 punt per 
(kalender) jaar, gerekend vanaf het zesde volle kalenderjaar na het bouwjaar van de woning. 
Als kalenderjaar wordt de gemiddelde bewoningsdatum resp. de gemiddelde 
gereedkorningsdatum van het complex gebruikt. Van deze aftrek kan worden afgeweken 
indien een woning een duidelijk slechtere ofbetere bouwtechnische staat vertoont dan voor de 
desbetreffende bouwperiode gangbaar is. 
Groot onderhoud en verbeteringen na 1970 leveren een reductie op de puntenaftrek op van 
0,2 punt per flOOO,- investering, indien deze investering de ondergrens van f5000,- te boven is 
gegaan. Indien het investeringsbedrag onbekend is wordt een schatting gemaakt in klassen van 
£20.000. Voor de aftrek wordt het midden van de desbetreffende klasse genomen. 
Deze puntenberekening vormt een uitgangspunt dat kan worden aangevuld met de signalering 
van 'emstige gebreken' via het WWS en de kennis die aanwezig is bij de beheerder zelf. 

Tocht en vocht 
Beschikbaar in WWS 

0 Aantal beheerders waar een inventarisatie voor dit aspect is 
gemaakt 

Voor deze aspecten is zowel vanuit het WWS als vanuit de beheerder niet direct een 
prestatieniveau te bepalen. Op basis hiervan worden deze aspecten niet meegenomen in de 
prestatiemeting. 
Wanneer een beheerder toch enig inzicht in deze gegevens wenst te hebben zijn er een aantal 
mogelijkheden: 

Ten eerste kunnen beinvloedende aspecten in kaart worden gebracht die in ieder geval 
'indicatief kunnen werken, bijvoorbeeld ventilatie en koudebruggen in relatie tot vocht. 
Daamaast kunnen gebreken in de constructie de oorzaak zijn van optrekkend of doorslaand 
vocht of extreme tochtoverlast. Natuurlijk bestaat er daamaast (met name voor vocht) een 
bepaalde invloed van bewonersgedrag. Hiervoor zal echter een opname ' in het veld' plaats 
moeten vinden. 

Een tweede manier is het inventariseren van het klachtenpercentage van bewoners. Hierbij 
kan het percentage worden gehanteerd als indicatie voor de emst van de situatie. Hier zit 
echter ook een mate van afhankelijkheid van de 'klagerigheid' van de bewoners in. De 
waardering wordt als prestatiemeting gebruikt; dit is in veel gevallen niet wenselijk. 
De toestand (tocht-/ vochtoverlast) binnen een complex is moeilijk anders te bepalen dan door 
een opname 'in het veld'. 
De Quick Scan kan worden gezien als ondersteunend middel bij de signalering van klachten 
op dit gebied. Er kan worden nagegaan of er in het geval van overlast een verband bestaat met 
de eerder genoemde beter te inventariseren oorzaken (bouwtechnische staat, ventilatie) of dat 
het incidenteel voorkomt binnen een complex en er waarschijnlijk sprake is van 
bewonersgedrag. 
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Beveiliging inbraak 
Beschikbaar in WWS 

2 Aantal beheerders waar een inventarisatie voor dit 
geirlhakt 

Inventarisatie zal plaats moeten vinden vanuit de informatie aanwezig binnen de corporatie. 
Verondersteld mag worden dat bekend is binnen welke complexen inbraakwerende 
voorzieningen zijn aangebracht (ofwel technische dienst of verhuur). Meer subjectieve 
aandachtspunten als zichtbaarheid van de voordeur en de ramen zijn niet eenvoudig te bepalen 
zonder opnames in de praktijk. De te gebruiken informatie bestaat uit; eventueel aangebracht 
veiligheids hang- en sluitwerk, een spion ('kijkgat') in de voordeur en door de beheerder 
aangebrachte buitenverlichting. 

Grootte woonkamer/ hoofdslaapkaiY'eriBadkamer/ keuken 
./ Beschikbaar in WWS 
5 m.u.v. Aantal beheerders waar een inventarisatie voor dit 
badkamer aspect is gemaakt 

Alle aspecten die betrekking hebben op de 'grootte' van een vertrek kunnen onder een noemer 
worden besproken vanwege gelijksoortige informatie. Deze informatie kan rechtstreeks uit het 
WoningWaarderingsStelsel worden overgenomen. Omdat de gegevens uit het WWS worden 
gebruikt moet de meetinstructie de voorwaarden waaronder deze metingen zijn verricht 
aangeven. Deze voorwaarden zijn: 

Voor ieder vertrek wordt 1 punt per vierkante meter gegeven. Onder vertrekken worden 
verstaan: de woonkamer, andere kamers (zo staat het omschreven in het WWS), keuken, 
badkamer en doucheruimte. Meegenomen worden: 
• De oppervlakte van alle tot de woning behorende losse en vaste kasten (kleiner dan 2 m2) 
• De oppervlakte onder aanrechten, toestellen in de keuken, badkuip, lavet of douchebak, 

moederhaard, cv-ketel of boilerinstallatie 
• Zolderruimten die tot vertrek zijn bestemd, indien deze bereikbaar zijn via een vaste trap en 

indien de vloer begaanbaar en het dak beschoten is. 
• De oppervlakte onder een trap, indien de ruimte tussen vloer en trap tenminste 1,5 mis. 
Niet meegenomen worden: 
• De oppervlakte van schoorsteenkanalen, ventilatiekanalen of stand- of grondleidingen. 

Indien een toilet in een douche- of badruimte is geplaatst wordt die oppervlakte met 1 
vierkante meter verminderd. Afronding vindt plaats na saldering van alle oppervlakten. Bij 0,5 
m2 en meer wordt naarboven afgerond. Bij minder dan 0,5 m2 wordt naar beneden afgerond. 
Waardering in punten vindt na saldering en afronding plaats. In het WWS bestand wordt op 
basis hiervan een aantal vierkante meters van een vertrek opgegeven voor het totale complex. 
De oppervlakte van een vertrek kan zodoende worden verkregen door de oppervlakte te delen 
door het aantal woningen binnen het (homogene) complex. 
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Aantal slaapkamers ~-t 
./ Beschikbaar in WWS 
5 Aantal beheerders waar een inventarisatie voor dit aspect 

is gemaakt <+ 

In het WWS worden de slaapkamers voor een complex alle afzonderlijk aangegeven. Het 
aantal slaapkamers is dus gewoon een kwestie van tellen. 

Verwarming( sinstallatie) 
./ Beschikbaar in WWS 
1 Aantal beheerders waar een inventarisatie voor dit aspect 

is gemaakt ,,l[i: li~:i 

Dit aspect kan aan de hand van de toegekende punten in het WWS worden bepaald. In het 
WWS worden punten toegekend aan: 
• elk verwarmd vertrek afzonderlijk (2 punten)( dus het aantal verwarmde vertrekken is ook 
te bepalen). Een 'vertrek' dient te voldoen aan de kenmerken genoemd onder 'grootte ' 
• een prive-ketel in de woning (3 punten) 
• een prive hoogrendementsketel (5 punten) 
• een collectieve hoogrendementsstookinstallatie (1 punt) 
• thermostatische ventielen per vertrek (0,25 punt tot maximaal 4 punten) 
• verwarmingselementen buiten vertrekken (1 punt, maximaal 2 punten 
• CV-combi (het warmwater-deel) (1 punt) 
• doorstroommeters (coll. Verwarmingsinst.) (1 punt) 
Op basis van deze punten kan een prestatieschaal worden opgesteld. 

Plaats aansluiting4,wasmachine 
~ 

I 
Beschikbaar in WWS 

0 Aantal beheerders waar een inventarisatie voor dit aspect 
is gemaakt 

Waarschijnlijk is dit wel bekend bij de beheerder maar de mogelijkheid bestaat dat de 
wasmachine niet meer op de originele plaats staat (invloed van de bewoner). Belangrijker is 
de plaatsingsruimte in de keuken ofberging of eventueel andere ruimte. Daarnaast blijven er 
bij het uitsluiten van dit aspect nog voldoende aspecten over in de factor 'voorzieningen'. De 
plaats van de aansluitpunten voor de wasmachine wordt zodoende buiten de meting gehouden. 

Warmwatervoorziening ·Wfi 

./ Beschikbaar in WWS 
1 Aantal beheerders waar een inventarisatie voor dit aspect 

is gemaakt 

De informatie is gedeeltelijk uit het WWS afte leiden (combiketel). Overige informatie moet 
bij de technische dienst worden gei:nventariseerd. Hierbij moet een onderscheid worden 
gemaakt naar de aanwezigheid van combiketel (met tussenopslag), bad- en keukengeiser, 
boiler of alleen de aanwezigheid van aansluitpunten. 
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Capaciteit electra 
Beschikbaar in WWS 

1 Aantal beheerders waar een inventarisatie voor di 
is gemaakt 

Deze informatie kan worden achterhaald via de technische dienst. lnventarisatie kan plaats 
vinden op basis van het aantal aanwezige groepen en de aanwezigheid van een 
aardlekschakelaar. 

Voorzieningen badkamer 

5 
Beschikbaar in WWS 
Aantal beheerders waar e 
is gemaakt 

entarisatie voor dit aspect 

Hierbij worden niet alle voorzieningen meegenomen. Alleen die voorzieningen die kunnen 
worden geinventariseerd m.b.v. het WWS (bad/ douche/ toilet/ lavet/ aantal wastafels). Dit 
betreft voor een groot deel de essentiele onderdelen binnen de badkamer. Het 
afwerkingsniveau van wanden en vloeren blijft buiten beschouwing. In het WWS zijn 
opgenomen: 
• Toilet (3 punten) 
• W astafel ( 1 punt) 
• Douche (4 punten*) 
• Bad (6 punten*) 
• Bad/ douche (7 punten*) 
(*) maximale verdubbeling i.v.m. kwaliteitsbijtelling. Kwaliteitsbijtelling vindt plaats 
wanneer de afwerking het niveau overschrijdt dat ten tijde van toepassing van het 
waarderingsstelsel gangbaar is . Uitgangspunt daarbij is dat het aantal punten bepaald wordt op 
grond van de investeringen die gedaan zijn om de boven het niveau van de 
woningwetwoningen uitgaande extra kwaliteit te realiseren. Per f 500,- van de oorspronkelijke 
investering kan 1 punt worden toegekend. 
Uit deze meetinstructie voor de kwaliteitsbijtelling blijkt dat de bijtelling vrij vaag wordt 
bepaald. In de prestatieschaal wordt er op basis hiervan gekozen deze bijtelling niet mee te 
nemen. 

Als douche moet worden meegeteld iedere door de verhuurder aangebrachte installatie voor 
het nemen van een stortbad (=omschrijving in toelichting WWS). De lengte van het bad is niet 
van belang. Indien een bad tevens voorzien is van een (hand)douche dient de 
douchevoorziening niet afzonderlijk te worden geteld. lndien in de badruimte behalve het bad 
tevens een afzonderlijke douche is aangebracht, geldt een waardering van zeven punten. 
In de bad- of doucheruimte moet de wand- en vloerafwerking voldoende waterdicht zijn, er 
moeten aansluitpunten voor warm en koud water zijn en een in deze ruimte aanwezig toilet 
wordt volledig gewaardeerd. De prestatieschaal wordt samengesteld op basis van deze 
besproken voorzieningen. 
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Voorzieningen keuken 
.{ Beschikbaar in WWS 
5 Aantal beheerders waar een inventarisatie voor dit aspect 

is gemaakt 

Binnen het kader van dit onderzoek is ervoor gekozen alle door de bewoner geplaatste 
voorzieningen buiten beschouwing te laten evenals afwerking van wanden en vloer. In het 
WWS wordt een aantal punten toegekend op basis van de lengte van het aanrecht. De 
verdeling is als volgt: 

• tot 1 m 0 punten 
• 1-2 m 4 punten 
• 2 men meer 7 punten 
De punten worden maximaal verdubbeld i.v.m. kwaliteitsbijtelling. Deze kwaliteitsbijtelling 
wordt, evenals bij de badkamer, niet meegenomen. 
De aanrechtlengte dient over het midden van het bovenblad te worden gemeten. Daarbij 
dienen ingebouwde spoelbakken wel, en ingebouwde kookplaten niet te worden meegeteld. 
De keuken moet zijn voorzien van aan- en afvoer van water en van tenminste een aansluitpunt 
voor koken op gas of electriciteit. Een aanrecht moet zijn voorzien van onderkasten, anders 
worden geen punten toegekend. 
De schaalverdeling wordt samengesteld op basis van de lengte van het aanrecht en het aantal 
kastjes aangebracht door de beheerder (ook bovenkastjes). 

Achterpaden 

Beschikbaar in WWS 
4 Aantal beheerders waar e · ventarisatie voor dit aspect 

is gemaakt 

In de onderzoeken van Interface is reeds bij 5 beheerders de veiligheid van achterpaden geme
ten. Hierbij zijn de verlichting, 'doorkijk' en overhangend groen meegenomen. 

Onderhoud/ netheid achterpaden 
Beschikbaar in WWS 
Aantal beheerders waar een inventarisatie voor dit aspect 
is gemaakt 

De onderhoudsstaat is niet bij de in dit onderzoek meegenomen beheerders gemeten. Binnen 
de organisatie kan dit ook niet als direct bekend worden verondersteld. In het WWS is over de 
onderhoudsstaat voor de achterpaden niks te vinden. Het aspect is zodoende niet beschikbaar 
zonder praktijkopname. 

Toegankelijkheid achterpaden 

4 
Beschikbaar in WWS 
Aantal beheerders waar 
is gemaakt 

voor dit aspect 
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De bestrating is opgenomen in de aspecten die worden gebruikt in de onderzoeken van 
Interface. De breedte is te achterhalen bij opzichters. In veel gevallen zal het een 
standaardbreedte betreffen voor een groot aantal achterpaden in een buurt of wijk. Een 
eventuele opname-inspanning is zodoende gering. 

Bijlagc 8 
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Bijlage 9: Checklist 'Quick Scan' prestatiemeting 
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Aspectenlijst 

I t) I Warmte-isolatie 

5 spouw-, dak-, glas- en vloerisolatie 
4 drie van de vier zijn aanwezig 
3 twee van de vier zijn aanwezig 
2 een van de vier is aanwezig 
1 geen isolatie aanwezig 

Bron: WWS 
Een vorm van isolatie wordt meegenomen in de beoordeling indien deze in meer dan 50% 
van het complex voorkomt. (lndien niet alle woningen binnen een complex zijn voorzien van 
een bepaalde isolatievorm dient hier wel rekening mee te warden gehouden bij de 
berekening van de bedrijfswaarde) 

I 2) I Geluidsisolatie 

5 Woningscheidende wand bestaat uit een ankerloze 
spouwmuur en begane grondvloer en verdiepingsvloer zijn 
van beton 

4 Woningscheidende wand bestaat uit een massieve muur 
(30cm) en begane grondvloer en verdiepingsvloer zijn van 
beton 

3 Woningscheidende wand bestaat uit een steensmuur, begane 
grondvloer is van beton of hout, verdiepingsvloer is van 
beton 

2 Woningscheidende wand bestaat uit een steensmuur, begane 
grondvloer is van beton, verdiepingsvloer is van hout 

1 Woningscheidende wand bestaat uit een steensmuur en 
begane grondvloeren en verdiepingsvloeren zijn van hout 

Bron: bestanden en personeel van beheerder. 
Een vorm van isolatie wordt meegenomen in de beoordeling indien deze in meer dan 50% 
van het complex voorkomt. (lndien niet alle woningen binnen een complex zijn voorzien van 
een bepaalde isolatievorm dient hier wel rekening mee te warden gehouden bij de 
berekening van de bedrijfswaarde) 

3) Ventilatiemogelijkheden 

5 Mechanische ventilatie in badkamer, keuken en/ of toilet. 
4 Mechanische ventilatie in badkamer, ventilatieschacht in toilet 
3 Geen inpandige badkamer, ventilatieschacht in toilet 
2 Inpandige badkamer met ventilatieschacht 
1 Inpandige badkamer zonder ventilatieschacht 

Bron: bestanden en/ of personeel van beheerder. 
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I 4) I Bouwtechnische staat buitenkant woning 

5 Geen puntenaftrek 
4 0-7 punten aftrek 
3 8-15 punten aftrek 
2 16-23 punten aftrek 
1 >23 punten aftrek 

Bron: WWS 
Er warden in het WWS punten afgetrokken voor de ouderdom van het gebouw; dit kan een 
eerste indicatie zijn voor de technische staat. 
In het WWS wordt voor veroudering een puntenaftrek van maximaal 30 pnt. gehanteerd. 
Meestal wordt een aftrek toegepast naar ouderdom van de woningen en wel van 0,4 punt per 
(kalender) jaar, gerekend vanaf het zesde volle kalenderjaar na het bouwjaar van de woning. 
Als kalenderjaar wordt de gemiddelde bewoningsdatum resp . de gemiddelde 
gereedkomingsdatum van het complex gebruikt. Van deze aftrek kan warden afgeweken 
indien een woning een duidelijk slechtere ofbetere bouwtechnische staat vertoont dan voor de 
desbetreffende bouwperiode gangbaar is. 
Groot onderhoud en verbeteringen na 1970 leveren een reductie op de puntenaftrek op van 
0,2 punt per flOOO,- investering, indien deze investering de ondergrens van f5000,- te boven is 
gegaan. Indien het investeringsbedrag onbekend is wordt een schatting gemaakt in klassen van 
f20 .000. Voor de aftrek wordt het midden van de desbetreffende klasse genomen. 

I 5) I Beveiliging inbraak 

5 Veiligheids hang- en sluitwerk aanwezig, raam of spion in 
voordeur, buitenverlichting aanwezig 

4 Veiligheids hang- en sluitwerk aanwezig, raam of spion in 
voordeur ofbuitenverlichting aanwezig 

3 Veiligheids hang- en sluitwerk aanwezig 
2 Geen veiligheids hang- en sluitwerk, wel raam of spion in 

voordeur en/ ofbuitenverlichting 
1 geen voorz1emngen 

Bron: bestanden of personeel van beheerder 
Met een spion wordt een 'kijkgat' in de voordeur van de woning bedoeld. Bij de 
buitenverlichting gaat het eveneens om de verlichting die bij de voordeur is aangebracht. 

I Grootte woonkanter 

5 >35 m2 
4 30 t/m 35 m2 
3 25 t/m30 m2 
2 20 t/m 25m2 

1 ~20 

Bron: WWS. 
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Voor alle oppervlaktes geldt dat de waardes zoals aangegeven in het WWS kunnen worden 
gebruikt als input voor de prestatiemeting. In het WWS wordt de totale oppervlakte voor de 
verschillende vertrekken in het complex gegeven met daamaast het aantal woningen. De 
oppervlakte die hier moet worden ingevuld is zodoende: totaalopp./ #woningen 
Gemeten wordt de oppervlakte van muur tot muur, op een hoogte 
van 1,5 m boven de vloer, inclusief de oppervlakte van alle tot de 
woning behorende losse en vaste kasten (kleiner dan 2 m2) . 
In geval van een open keuken dient een denkbeeldige scheidingslijn 
te worden getrokken (bijvoorbeeld ter plaatse van een versmalling 
c.q. duidelijke overgang van woonkamer naar keuken) . 

I 7) I Grootte boofdslaapkamer <i 11 

5 >13m2 
4 12 t/m 13 m2 
3 11 t/m12 m2 
2 10 t/m 11 m2 
1 .::; 10m2 

Bron: WWS 
Meetinstructie idem 'grootte woonkamer' 

I 8) I Aantal slaapk~piers 

5 > 3 slaapkamers 
4 3 slaapkamers 
3 2 slaapkamers 
2 1 slaapkamer 
1 O* 

*woonslaapkamer 

Bron: WWS 
In het WWS staat het aantal slaapkamers vermeld. Voor iedere slaapkamer afzonderlijk wordt 
de oppervlakte gegeven. Op basis van deze opsomming kan het aantal slaapkamers worden 
bepaald 

I 9) I Verwarming 

5 Individuele CV-HR 
4 Individuele CV-VR 
3 Individuele CV of collectieve CV met individuele meter 
2 Collectieve CV ofblok/stadsverwarming 
1 Diverse kachels of aansluitpunten 

Bron WWS. 
Dit aspect kan aan de hand van de toegekende punten in het WWS worden bepaald. In het 
WWS worden punten toegekend aan: 
• elk verwarmd vertrek afzonderlijk (2 punten)( dus het aantal verwarmde vertrekken is ook 
te bepalen). Een 'vertrek' dient te voldoen aan de kenmerken genoemd onder 'grootte' 
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• een prive-ketel in de woning (3 punten) 
• een prive hoogrendementsketel (5 punten) 
• een collectieve hoogrendementsstookinstallatie (1 punt) 
• thermostatische ventielen per vertrek (0,25 punt tot maximaal 4 punten) 
• verwarmingselementen buiten vertrekken (1 punt , maximaal 2 punten 
• CV-combi (het warmwater-deel) (1 punt) 
• doorstroommeters (coll. Verwarmingsinst.) (1 punt) 

I 10) I Warmwatervoorziening 

5 Combiketel 
4 boiler 
3 Badgeiser 
2 Keukengeiser 
1 Geen warm water/ aansluitpunt geiser 

Bron; gedeeltelijk WWS/ informatie beheerder. 
In het WWS staat alleen de combiketel vermeld. De overige informatie moet worden 
achterhaald via opzichters of bestanden binnen de organisatie. 

I 11) I Capaciteit electra 

5 4 groepen en aardlekschakelaar aanwezig 
4 3 groepen en aardlekschakelaar aanwezig 
3 3 groepen; geen aardlekschakelaar aanwezig 
2 2 groepen en aardlekschakelaar aanwezig 
1 2 groepen; geen aardlekschakelaar aanwezig 

Bron: lnformatie aanwezig binnen de organisatie; 
Indien geen renovatie e.d. heeft plaatsgevonden wordt het aantal groepen, aanwezig bij de 
realisatie van de woningen, aangehouden. 

112) I Grootte badkamer 

5 >5m2 
4 4 t/m 5m2 
3 3 t/m 4m2 
2 2 t/m 3m2 
1 ::;2m2 

Bron: WWS 
Meetinstructie idem 'grootte woonkamer' . 

70 



Afstudeerverslag Mei 1999 

J l~) J Voorzieningen in de badkamer 

5 Bad en douche, wastafel en tweede toilet. 
4 Bad, wastafel en douche of tweede toilet 
3 Douche, wastafel en tweede toilet 
2 Douche, wastafel 
1 Geen douche, alleen lavet 

Bron WWS. In het WWS worden afzonderlijk punten toegekend aan: 
- bad/ douche (7 pnt) 
- douche ( 4 pnt) 
- bad (6 pnt) 
- lavet (1 pnt) 
- aantal wastafels 
- aantal toiletten 

J 14) J Grootte keuken 

5 >12m2 
4 10 t/m12m2 
3 8 t/m 10m2 
2 6 t/m 8m2 
1 ;<; 6m2 

Bron: WWS 
Meetinstructie idem 'grootte woonkamer' 

J 15) J Voorzieningen keuken 

5 Aanrechtblad langer dan 2 m, minimaal 4 kasten ( onder 
en/ofboven) 

4 Aanrechtblad langer dan 2 m, minimaal 2 onderkasten 
3 Aanrechtblad 1-2 m, minimaal 2 onderkasten 
2 Aanrechtblad 1-2 m 
1 Aanrechtblad tot 1 m 

Bron: WWS (lengte aanrechtblad)/ bestanden of personeel van beheerder 

J 16) J Verlichting en zichtlijnen achterpaden 

5 Verlichting aanwezig, overzichtelijk en afsluitbaar 
4 Verlichting aanwezig en overzichtelijk 
3 Verlichting aanwezig, niet overzichtelijk 
2 Geen verlichting aanwezig, wel overzichtelijk 
1 Geen verlichting aanwezig, niet overzichtelijk 

Bron; bestanden of personeel van beheerder 

Bijlage 9 
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Met overzichtelijkheid wordt de 'doorkijk' van het achterpad bedoeld. Is het mogelijk van het 
ene uiteinde naar het andere te kijkenja of nee. 

j 17) I Toegankelijkheid achterpaden 

5 Breedte > 1,5 men verhard 
4 Breedte > 1,5 men onverhard 
3 Breedte 0,9-1,5 m en verhard 
2 Breedte 0,9-1,5 m en onverhard 
1 Breedte < 0,9 m 

Bron; opname (niet arbeidsintensief vanwege een dikwijls grote homogeniteit voor 
verschillende complexen) of informatie binnen de organisatie. 
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