
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De afstemming tussen woningvraag en woningaanbod gemeten : een meetinstrument voor
strategisch voorraadbeheer

Tibosch, G.C.J.

Award date:
1994

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/a15c520f-f4c2-4e59-8493-86262d89bf2c


DE AFSTEMMING TUSSEN WONINGVRAAG 
EN WONINGAANBOD GEMETEN 

EEN MEETINSTRUMENT VOOR STRATEGISCH VOORRAADBEHEER 

Afstudeerrapport van 

G.C.J. Tibosch 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 

Vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer 
Sectie Vastgoedbeheer 

Examencommissie: 

drs. J.J.A.M. Smeets 
ir. H. Hofman 

ir. H. Rikhof 

augustus 1994 



SAMENVATTING 

Verschuivingen op de woningmarkt, een steeds verdergaande diversificatie van huishoudentypen en 
leefstijlen en de verzelfstandiging van de volkshuisvesting hebben het professionele woningbeheer 
in een ander vaarwater doen komen. 
Om slagvaardig op de ontwikkelingen en grilligheden van de markt in te kunnen spelen, dient een 
woningbeheerder een marktgerichte houding aan te nemen. Een marktgerichte woningbeheerder zal 
zijn woningvoorraad zodanig beheren dat daarmee op korte en op lange termijn de wensen van de 
huurders kunnen worden bevredigd. 
Voor strategisch voorraadbeheer is kennis van de marktsegmenten en de woondiensten die daarop 
kunnen worden afgezet (de zogenoemde produkt-marktcombinaties) onontbeerlijke informatie. Met 
de produkt-marktcombinaties (pmc's) kan de mate van afstemming tussen woningvraag en woning
aanbod worden beschreven, hetgeen het uitgangspunt is voor het voeren van een verantwoord 
strategisch voorraadbeleid. 

De doelstelling van dit onderzoek is: 
Het ontwerpen van een instrument waarmee een woningbeheerder in staat zal zijn de mate 
van afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van woningen te meten in het kader 
van strategisch voorraadbeheer. 

De definitieve probleemstelling luidt: 
"Hoe kunnen de doelgroepen voor een marktcomplex warden gerdentificeerd en hoe kan 
vervolgens de mate van kwalitatieve en kwantitatieve afstemming tussen de vraag naar en 
het aanbod van woningen warden vastgesteld? Dit al/es op een zodanige wijze dat de 
resuffaten a/s basis kunnen dienen voor het formuleren van een strategisch voorraadbe/eid." 

Het onderzoek valt in een drietal fasen uiteen. In de eerste fase, een literatuurstudie, wordt het 
theoretisch kader bestudeerd. Resultaten van eerdere studies warden gei"nterpreteerd en 
samengevat tot uitgangspunten voor de volgende fase van het onderzoek. In het onderstaande 
worden enkele uitgangspunten kort belicht. 

De woondienstenmarkt onderscheidt zich van de woningmarkt doordat niet een produkt maar een 
dienst wordt aangeboden. De woondienst is het object van ruil, dat uit de woning in zijn ruimtelijke 
context en de dienstverlening bestaat. Dit onderzoek beperkt zich tot het eerste deel en laat de 
dienstverlening buiten beschouwing. Vanuit de optiek van de woonconsument kan de woning in zijn 
ruimtelijke context worden opgedeeld in: de woning, het gebouw (bij een meergezinswoning), de 
fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving en de beeldvorming. 

De vraag op de woondienstenmarkt komt tot stand door starters en huishoudens, die niet langer 
tevreden zijn met hun huidige woonsituatie. Zij kiezen voor een actieve aanpassing van de woon
situatie aan hun aspiraties en zijn daarom op zoek naar een (andere) woning. Daarnaast zijn er 
huishoudens, die bijvoorbeeld vanwege hun werk op zoek zijn naar een woning op een andere 
lokatie. 
De woonwensen van een huishouden blijken in sterke mate bepaak:I te worden door de 
huishoudensituatie (het huishoudentype en de arbeidsmarktpositie) en de leefstijl. Daarnaast worden 



de woonwensen beperkt door contextaspecten als het woningaanbod, dat voor het huishouden 
beschikbaar en bereikbaar is. 
De vraagzijde van de markt wordt gesegmenteerd aan de hand van de variabele 'huishoudentype' 
(het aantal personen, het al dan niet aanwezig zijn van kinderen en de leeftijd van de hoofd
bewoner) en de variabele 'huishoudeninkomen'. Dit resulteert in marktsegmenten met daarin 
huishoudens met vergelijkbare woonwensen. 
De huishoudens brengen hun woonwensen tot uitdrukking in het keuzegedrag dat zij op de 
woningmarkt vertonen. Als gevolg van cognitieve beperkingen zal een huishouden een woning 
beoordelen op een aantal relevante kenmerken, die de woning in hoge mate definieren. De 
woonwensen, ofwel voorkeursnormen, die de huishoudens ten aanzien van deze kenmerken 
hanteren zullen ze verzachten wanneer ze met de beperkingen van de woningmarkt geconfronteerd 
worden. Dit is het zogenoemde substitutiegedrag. Woningkenmerken die niet substitueerbaar zijn, 
zijn de 'absolute' kenmerken. De overige kenmerken worden 'inwisselbare' en 'relatieve' kenmerken 
genoemd. 

De probleemstelling van dit onderzoek is ingebed in het strategisch voorraadbeheer. Om daar wat 
meer inzicht in te krijgen wordt de strategische planningsmethode bestudeerd (zie figuur 0.1). Deze 
methode is een hulpmiddel voor het doelgericht verzamelen van managementinformatie en het 
formuleren van strategieen in het kader van strategisch voorraadbeheer en zal als uitgangspunt 
dienen voor het opstellen van het afstemmingsmodel voor strategisch voorraadbeheer. 
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Figuur 0.1 De strategische planningsmethode. 
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In de tweede fase van het onderzoek wordt het afstemmingsmodel voor het strategisch voor
raadbeheer opgesteld. Het afstemmingsmodel ordent en bewerkt alle informatie met betrekking tot 
vraag en aanbod zodanig, dat het inzicht biedt in de mate van afstemming nu en in de toekomst. Op 
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Samenvatting 

deze wijze legt het een basis voor het formuleren van strategieen met als doel in de toekomst de 
gewenste afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van woningen te bereiken. 

De mate van afstemming tussen woningvraag en woningaanbod wordt gemeten met een speciaal 
daartoe ontworpen meetinstrument. Het meetinstrument geeft antwoord op de probleemstelling van 
dit onderzoek. De input van het meetinstrument bestaat uit de geboden en gevraagde prestaties (de 
prestatiescores van een woning en de voorkeursnormen van een doelgroep). De woning wordt be
schouwd als een verzameling produktkenmerken met ieder een specifiek prestatieniveau. 
Het meetinstrument bestaat uit twee delen en elk deel bestaat uit twee stappen (zie figuur 0.2). 

PMCscore1 ! 
PMCscore2 

4 ~ 

A:. meten 

PMCscore 1 

PMCscore2 + 

PMC 

B: oomblneren 

I De kwalltatieve afstsmmlng 

Jllf Jllf 
Vraag Jllf Ill 
Aanbod Jllf Jllf 

Jllf 
C:deomvang 

0 + 0 

Afstemmlng 
0 + - + 

0 

D: kwanlffloeren 

II De kwantltatieve a/stemming 

Figuur 0.2 Het meetinstrument voor het meten van de afstemming tussen vraag en aanbod. 

In het eerste deel wordt de kwalitatieve afstemming gemeten. Met twee zogenoemde 
PMCscores wordt de subjectieve waardering van een doelgroep voor de relevante 
woningkenmerken van het marktcomplex vastgesteld. In stap A worden de PMCscores 
gemeten en in stap B worden de PMCscores op dusdanige wijze gecombineerd dat de 
pmc's worden ge"identificeerd. De ge"identificeerde pmc's kunnen worden weergegeven in 
een produkt-marktmatrix, die in een oogopslag een overzicht biedt van de pmc's tussen de 
marktcomplexen en de doelgroepen. 

II In het tweede deel wordt de kwantitatieve afstemming gemeten. Allereerst wordt in stap C 
de omvang van de woningvraag en het woningaanbod voor een bepaalde periode 
vastgesteld. In stap D wordt het woningaanbod volgens het 'doelmatigheidsprincipe' over de 
woningvraag verdeeld. Het resultaat is een gekwantificeerde produkt-marktmatrix waarin 
zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve tekorten en overschotten zijn af te lezen. 

Aldus kan aan de hand van het meetinstrument de afstemming tussen vraag en aanbod worden 
gemeten. Een hulpmiddel bij het meetinstrument is de Profielscore. Daarin worden de geboden 
prestaties (van een zeer groot aantal produktkenmerken) aan de gevraagde prestaties gerelateerd. 
De Profielscore doet onder andere een uitspraak over de doelmatigheid en de relatieve rangorde 
van de aangeboden woningen in de ogen van een doelgroep. 
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In de derde fase van het onderzoek wordt het meetinstrument op zijn praktische toepasbaarheid 
getoetst door het toe te passen bij woningstichting Aert Swaens te Veldhoven. 
In die praktijktoepassing worden de eerste vier stappen van het afstemmingsmodel voor strategisch 
voorraadbeheer doorlopen, hetgeen resulteert in de meting van de afstemming tussen woningvraag 
en woningaanbod op kortere termijn. 
In stap 1 worden de doelstelling, uitgangspunten en randvoorwaarden vastgesteld. 
Daarna wordt in stap 2 de vraagzijde van .de markt gesegmenteerd naar doelgroepen, die 
vervolgens aan een analyse worden onderworpen. 
Het woningaanbod, dat in stap 3 wordt beschouwd, bestaat deels uit te muteren woningen uit de 
woningvoorraad en deels uit nieuwe woningen. De woningvoorraad wordt op de prijs/kwaliteit
verhouding en de marktpositie van de marktcomplexen geanalyseerd. 
Tenslotte wordt in stap 4 de mate van afstemming tussen woningvraag en woningaanbod voor een 
korte termijn vastgesteld. De kwalitatieve afstemming wordt berekend met behulp van een speciaal 
daartoe ontworpen spreadsheet-programma On Excel 4.0 Microsoft). De kwantitatieve afstemming 
wordt voor de periode van een jaar gemeten en is het resultaat van een handmatige analyse van de 
produkt-marktmatrix. 

Op basis van de praktijktoepassing wordt geconcludeerd dat met name het verzamelen van de 
input-gegevens voor het meetinstrument een eenmalige arbeidsintensieve bezigheid is. Bij de 
volgende meting zullen slechts eventuele wijzigingen in de geboden en gevraagde prestaties dienen 
te worden aangebracht en dient de exacte omvang van de vraag en het aanbod voor een bepaalde 
periode te worden vastgesteld, alvorens de kwalitatieve en kwantitatieve afstemming kunnen worden 
gemeten. 

De praktijktoepassing illustreert ook de diverse gebruiksmogelijkheden van de resultaten van het 
meetinstrument. De geboden prestaties, uitgedrukt in prestatiescores, geven de correctie
mogelijkheden aan van een marktcomplex. De gevraagde prestaties, uitgedrukt in voorkeursnormen 
per doelgroep, kunnen als richtlijn dienen voor strategische nieuwbouw, renovatie en aankoop en 
marktgericht onderhoudsbeleid. 
De kwalitatieve afstemming, uitgedrukt in pmc's in een produkt-marktmatrix, geeft aan tussen welke 
marktcomplexen en doelgroepen sprake is van een goede combinatie. Uit een produkt-marktmatrix 
kunnen de positioneringsmogelijkheden en de levensloopbestendigheid van een marktcomplex 
worden afgelezen. 
De kwantitatieve afstemming, uitgedrukt in een gekwantificeerde produkt-marktmatrix, geeft zowel 
de kwantitatieve als de kwalitatieve tekorten en overschotten aan op de verschillende deelmarkten. 
Met kennis van de mate van afstemming op de verschillende deelmarkten, wordt voor woning
stichting Aert Swaens een eerste aanzet gegeven tot strategisch voorraadbeheer. 

Als laatste worden de conclusies ten aanzien van het verrichtte onderzoek getrokken en worden 
aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. 
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1 IN LEIDING 

Het zijn dynamische tijden voor woningbeheerders. Allereerst doet zich op de woningmarkt een 
aantal ontwikkelingen voor. De vraag is dynamischer dan voorheen en door een steeds 
verdergaande diversificatie van huishoudentypen ontstaan de meest uiteenlopende leefstijlen en 
woonwensen. 
Daarnaast verschuift de markt langzaam van een aanbieders- naar een vragersmarkt. Op sommige 
deelmarkten bestaat reeds een evenwicht tussen vraag en aanbod of so ms zelfs een overschot. In 
een dergelijke situatie zal de woonconsument zich kritischer opstellen, hetgeen tot verhuur
baarheidsproblemen kan leiden van woningcomplexen met een zwakke marktpositie. De algemene 
woningnood van vroeger heeft plaatsgemaakt voor tekorten op specifieke deelmarkten. Men kan 
spreken van een kwalitatief woningtekort. 
De afstemmingsproblematiek tussen vraag en aanbod is daarmee complexer geworden en heeft niet 
alleen een kwantitatieve maar vooral ook een kwalitatieve kant. De afstemmingsproblematiek kan 
slechts deels warden aangepakt door het bouwen van nieuwe woningen. Ook de bestaande woning
voorraad dient zodanig beheerd te warden, dat de woningvoorraad ingezet wordt bij de bestrijding 
van dit probleem. 

De hierboven beschreven problematiek heeft voor non-profit woningbeheerders een extra dimensie. 
Lange tijd waren zij werkzaam onder de vleugels van de overheid. Door de vrij strakke regelgeving 
en de kostendekkende subsidies konden zij zich beperken tot de uitvoering van het rijksbeleid . 
De afgelopen jaren heeft zich een ware omwenteling voorgedaan. De bruteringsoperatie vormt het 
sluitstuk van de verzelfstandiging van de volkshuisvesting. De bestuurlijke en financi~He verzelfstan
diging leidt voor non-profit beheerders tot een ondernemerschap met een sociaal oogmerk. Non
profit woningbeheerders krijgen niet alleen meer vrijheid, maar zij gaan ook meer risico's dragen en 
tezamen met concurrenten opereren op de woondienstenmarkt. Het Besluit Beheer Sociale 
Huursector (BBSH) is het beleidskader waarbinnen zij voortaan dienen te opereren. 

De marktverschuivingen en de verzelfstandiging hebben de context, waarbinnen het beheer van 
woningen plaats vindt, sterk gewijzigd. Om als ondernemer slagvaardig op marktontwikkelingen in te 
kunnen spelen is een herori~ntatie op het beheer vereist. 
De wijze waarop woningbeheerders in het verleden - en vaak nog steeds - pleegden om te gaan 
met het beheer van hun woningvoorraad, is te typeren als een produktgerichte benadering. De 
reden dat woningbeheerders onvoldoende in staat zijn vroegtijdig te anticiperen op onverwachte en 
ongewenste ontwikkelingen, heeft voor en groot deel te maken met deze benadering. Om beter in te 
kunnen spelen op de grilligheden van de markt dient de produktgerichte benadering plaats te maken 
voor een marktgerichte benadering, waarin de consument centraal wordt gesteld (Andersson, 1992). 

Een marktgerichte woningbeheerder zal zich afvragen wie zijn (potenti~le) huurders zijn en met 
welke woningen en diensten hun wensen kunnen warden bevredigd. Daartoe dienen de 
woonwensen van de huidige en de toekomstige huurders te warden afgetast. Vervolgens kan een 
woningbeheerder vaststellen hoe zijn woningvoorraad en dienstverlening er idealiter uit moeten zien, 
opdat hij nu en in de toekomst op een optimale wijze kan voorzien in de wensen van de huurders. 
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Het voorgaande schetst het probleem dat in het onderhavige onderzoek centraal wordt gesteld. 

Globaal luidt de probleemstelling als volgt: "Hoe kan de informatie omtrent (potentie/e) huurders en 
hun woonwensen warden gehanteerd in het kader van marktgericht woningbeheer?" 
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2 PROBLEEMSTELLING 

Na een inhoudelijke orientatie worden in dit hoofdstuk de doelstelling en de definitieve probleem
stelling geformuleerd. Vervolgens worden de opzet van het onderzoek en de opzet van het rapport 
besproken en enkele belangrijke begrippen gedefinieerd. 

2.1 lnhoudelijke orientatie. 

Voordat de definitieve probleemstelling wordt geformuleerd wordt ingegaan op twee (in dit 
onderzoek) centrale begrippen, te weten de marketing en het strategisch voorraadbeheer. 

Marketing. 
De wijze van denken waarin de consument centraal wordt gesteld is het marketingconcept. 
Marketing stelt de woningbeheerder in staat een betere kijk en greep op de markt te krijgen. 
Marketing is als het ware een tweerichtingsproces. Tot de kerntaken behoren: het opsporen en 
identificeren van de (potentiele) vraag en concurrentie (input-taak), het afstemmen van de produktie 
en het aanbod op de vraag (bemiddelende taak) en het voorzien in en stimuleren van de vraag op 
een wijze die de consument bevredigt (output-taak) (Kuylmeyer, 1993). Middels marketing is een 
woningbeheerder in staat het aanbod af te stemmen op een heterogene en wisselende vraag. 
Rekening houden met de individuele wensen van de vragers is onmogelijk. Daarom worden min of 
meer homogene marktsegmenten onderscheiden, met daarin de vragers die vrijwel identieke be
hoeften en wensen hebben. De combinaties van marktsegmenten en produkten die daarop kunnen 
worden afgezet worden produkt-marktcombinaties (pmc's) genoemd. 
De componenten van de marketing-mix (produkt, prijs, distributie, promotie en personeel) zijn de 
instrumenten van het marketingbeleid. Zij vormen - zeker voor de consument - een geheel. Bij de 
vorming van een marketingbeleid dient voor elk marktsegment op deze vijf deelgebieden een 
specifiek beleid te worden geformuleerd. 

Strategisch voorraadbeheer. 
Een uitwerking van het marktgericht woningbeheer is het strategisch voorraadbeheer. Strategisch 
voorraadbeheer omvat de activiteiten, die een woningbeheerder ten aanzien van zijn woningvoor
raad op langere termijn denkt te ondernemen als antwoord op de veranderingen in de omgeving. 
Op basis van een inventarisatie van de huidige mate van afstemming tussen de vraag naar en het 
aanbod van woningen is een visie nodig op de toekomst van de woningvoorraad. 
Kwalitatieve en kwantitatieve fricties in de afstemming kunnen een woningbeheerder doen besluiten 
tot een mix van ingrepen. Middels strategische nieuwbouw, aan- en verkoop van woningen, herposi
tionering van complexen en marktgericht onderhoudsbeleid kan het aanbod zodanig be"invloed 
worden dat een optimale afstemming wordt bereikt. 
Bij strategisch voorraadbeheer staat de onderlinge afstemming van marktmogelijkheden en 
ondernemingsinterne mogelijkheden centraal. De produkt-marktcombinaties zijn de basiseenheden 
van het strategie-denken. lnzicht in pmc's maakt duidelijk wat de consequenties van ontwikkelingen 
in de vraag en ingrepen in het aanbod zijn op de mate van afstemming tussen die twee. 

De probleemstelling van dit onderzoek wordt ingebed in het strategisch voorraadbeheer. Kennis van 
produkt-marktcombinaties en de mate van afstemming is de managementinformatie bij uitstek voor 
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het voeren van een verantwoord strategisch voorraadbeleid. 

Uit de marketing worden een aantal idee~n. begrippen en instrumenten geleend, zoals: 
marktsegmentatie, produkt-marktcombinaties, de produkt-marktmatrix en de marketing-mix. 

2.2 De doelstelling en probleemstelling. 

Dit onderzoek richt zich op het ontwerpen, operationaliseren en toetsen van een instrument, 
waarmee de mate van afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van woningen op de woon
dienstenmarkt kan worden gemeten. 
Kennis omtrent de mate van afstemming, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht, is het 
uitgangspunt bij uitstek voor het voeren van een verantwoord strategisch voorraadbeleid. Essentieel 
voor het meten van de kwalitatieve afstemming tussen vraag en aanbod is de identificatie van 
produkt-marktcombinaties. 

De doelstelling van het onderzoek is: 
Het ontwerpen van een instrument waannee een woningbeheerder in staat zal zijn de mate 
van afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van woningen te meten in het kader 
van strategisch voorraadbeheer. 

De definitieve probleemstelling luidt: 
HHoe kunnen de doelgroepen voor een marktcomplex worden gefdentificeerd en hoe kan 
vervolgens de mate van kwalitatieve en kwantitatieve afstemming tussen de vraag naar en 
het aanbod van woningen worden vastgesteld? Dit al/es op een zodanige wijze dat de 
resultaten als basis kunnen dienen voor het fonnu/eren van een strategisch voorraadbeleid." 

2.3 Opzet van het onderzoek en de onderzoeksvragen. 

De start van het onderzoek wordt gevormd door het formuleren van de doelstelling, de 
probleemstelling en de onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen zullen als een onderlegger voor 
het onderzoek fungeren. Binnen het onderzoek zijn een drietal fasen aan te duiden waaronder de 
onderzoeksvragen zijn geschaard. 

I /nventarisatie van het theoretisch kader. 
De eerste fase heeft de vorm van een literatuurstudie, die tot doel heeft eerder verrichtte studies in 
beeld te brengen die betrekking hebben op het onderwerp van dit onderzoek. De bevindingen uit de 
literatuur worden kort weergegeven, ge"interpreteerd en samengevat tot uitgangspunten voor het 
vervolg van het onderzoek. Deze fase van het onderzoek geeft antwoord op de volgende 
onderzoeksvragen: 
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• Hoe functioneert de woondienstenmarkt? 
Wat zijn de in's and out's van 'de vraag' en 'het aanbod' op de woondienstenmarkt? 

• Hoe kan het keuzegedrag van huishoudens op de woningmarkt worden 
beschreven? 
Bestaat er een methode voor het systematisch formuleren van strategisch 
voorraadbeleid? 



Prob/eemstelling 

II Het afstemmingsmodel voor strategisch voorraadbeheer en 
het instrument voor het meten van de afstemming tussen vraag en aanbod. 

In deze fase zal het afstemmingsmodel worden opgesteld. Het afstemmingsmodel ordent alle 
informatie met betrekking tot de vraag en het aanbod zodanig dat het inzicht biedt in de mate van 
afstemming, nu en in de toekomst. Op die wijze wordt een basis gelegd voor het formuleren van 
strategie~n opdat in de toekomst een gewenste afstemming tussen vraag en aanbod wordt bereikt. 
Vervolgens wordt in deze fase naar een antwoord op de probleemstelling gezocht. Hoe kan in het 
kader van strategisch voorraadbeheer de afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van 
woningen daadwerkelijk worden gemeten? De onderzoeksvragen voor deze fase luiden: 

• Hoe kan een afstemmingsmodel worden opgesteld, aan de hand waarvan een 
woningbeheerder informatie kan verzamelen en bewerken om daarmee tot uit
gangspunten te komen voor het formuleren van een strategisch voorraadbeleid? 

• Hoe kan de kwalitatieve en kwantitatieve afstemming tussen vraag en aanbod op de 
woondienstenmarkt in de praktijk worden gemeten? 

Ill Praktijktoepassing van het meetinstrument voor het meten van de afstemming tussen vraag 
en aanbod. 

In de derde fase van het onderzoek wordt het operationele meetinstrument toegepast bij een 
woningcorporatie. Deze toepassing moet leiden tot de beoordeling van het instrument op praktische 
toepasbaarheid en bruikbaarheid en zal tevens antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag: 

Over welke informatie moet een woningbeheerder minimaal beschikken om de 
afstemming tussen vraag een aanbod te kunnen meten? 

2.4 Definitie van begrippen. 

In deze paragraaf worden enkele belangrijke begrippen gedefinieerd. 

Een belangrijk deel van dit onderzoek richt zich op de identificatie van produkt-marktcombinaties. De 
definitie daarvan luidt: 
"Produkt-marktcombinaties worden gevormd door een groep klanten, die elm of meer gemeen
schappe/ijke kenmerken heeft en die om een en dezelfde reden een produkt (of een groep nauw 
verwante produkten) bij een ondememing koopt (van der Lee, 1993)." 

Het kader waarbinnen dit onderzoek wordt geplaatst wordt gevormd door het begrip strategisch 
voorraadbeheer, dat kan worden gedefinieerd als: 
"Strategisch voorraadbeheer omvat het formuleren van een beleid dat zich toespitst op het op lange 
termijn effectief en marktgericht beheren van een portefeuil/e woondiensten en tevens het geformu
/eerde beleid ten uitvoer brengen middels beleids- en beheerplannen." 

Voor een definitie van de woningmarkt en de woondienstenmarkt wordt aangesloten bij de 
terminologie van Van der Schaar (1991). Hij onderscheidt aan de aanbodzijde van de woningmarkt 
een huizenmarkt en een woondienstenmarkt. Bij de huizenmarkt is een indeling gebruikelijk tussen 
de markt voor eigen woningen en de beleggersmarkt, waar woningen worden gekocht of verkocht 
om te verhuren of door te verkopen. Op de woondienstenmarkt worden gebruiksrechten verhandeld 
en deze markt wordt daarom ook we/ huurmarkt genoemd. Op grond van het ondememersgedrag 
van de verhuurder kan de woondienstenmarkt verdeeld worden naar profit verhuur en non-profit 
verhuur. 
Het onderhavige onderzoek richt zich op de woondienstenmarkt. Oat sluit niet uit dat bepaalde 
resultaten van het onderzoek ook op de huizenmarkt van toepassing kunnen worden verklaard. 
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Een woondienst bestaat uit twee delen, te weten: 1) de woning in zijn ruimtelijke context en 2) de 
dienstverlening. Een verhuurder kan zich tot de dienstverlening beperken, die noodzakelijk is voor 
het verhuurproces, maar hij kan ook een uitgebreid pakket aan diensten aanbieden. Dit onderzoek 
zal zich tot het eerste deel van de woondienst beperken en laat de dienstverlening buiten be
schouwing. 

2.5 Opzet van het rapport. 

Hoofdstuk 1 is de inleiding. Daarin is de situatie geschetst die tot de problematisering van het 
onderwerp van dit onderzoek heeft geleid. 

In hoofdstuk 2 is de globale probleemstelling verder aangescherpt tot een definitieve doelstelling en 
probleemstelling. In het onderzoek zijn drie fasen aan te duiden, waaraan de onderzoeksvragen zijn 
gekoppeld. 

In hoofdstuk 3 wordt het theoretisch kader besproken. Het geeft een theoretische beschouwing van 
de woondienstenmarkt als geheel en de vraag en het aanbod daarop, het keuzegedrag van 
huishoudens op zoek naar een woning en de strategische planningsmethode. 

Hoofdstuk 4 toont het afstemmingsmodel voor strategisch voorraadbeheer. Een klein deel daarvan 
wordt verder uitgewerkt en geoperationaliseerd tot een instrument waarmee de kwalitatieve en 
kwantitatieve afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van woningen kan worden gemeten. 

In hoofdstuk 5 wordt verslag gedaan van de toepassing van het meetinstrument bij Woningstichting 
Aert Swaens te Veldhoven. De mate van afstemming tussen woningzoekenden en het woningaan
bod wordt gemeten. Tevens wordt een kleine aanzet gegeven tot strategisch voorraadbeheer. 

Hoofdstuk 6 is het slothoofdstuk waarin conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden 
gedaan. 
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3 THEORETISCH KADER 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de literatuurstudie. Daarin is naar de antwoorden gezocht op 
de eerste vier onderzoeksvragen. Theorie~n en modellen zijn bestudeerd en vervolgens samengevat 
tot uitgangspunten voor de volgende fase van dit onderzoek. 

3.1 De woondienstenmarkt. 

De woondienstenmarkt is de markt waarop woondiensten worden aangeboclen. De woondienst is 
het object van ruil dat verhandeld wordt tussen verhuurders en huishoudens van verschillende soort 
en omvang, de zo geheten ruilsubjecten. De woondienstenmarkt wordt ook wel huurmarkt genoemd. 
Omdat veel huishoudens geen woning kunnen kopen, zijn zij aangewezen op de woondiensten
markt. In tegenstelling tot een koper op de woningmarkt, koopt de huurder niet de eigendoms
rechten maar de gebruiksrechten van een woning (Van der Schaar, 1991). 

3.1.1 De samenstelling en het functioneren van de woondienstenmarkt. 

Aan de aanbodzijde van de woondienstenmarkt kan men twee groepen verhuurders onderscheiden; 
profit en non-profit verhuurders. Voor de eerste groep geldt dat zij woningen in de eerste plaats ex
ploiteren uit winstoogmerk. Non-profit verhuurders daarentegen zijn gericht op de huisvesting van de 
lagere inkomensgroepen of speciale aandachtsgroepen en hebben geen winstoogmerk. 
Aan de vraagzijde van de woondienstenmarkt staat de woonconsument, die uit is op een maximaal 
woongenot tegen een redelijke huurprijs. Een woonconsument betrekt een woning alleen of samen 
met anderen. De bewoners worden een huishouden genoemd. 
De vragers op de woondienstenmarkt vallen in groepen uiteen. Zo kunnen de vragers onderschei
den worden naar 'starters' en 'doorstromers'. Starters zijn voor het eerst op zoek naar zelfstandige 
woonruimte. Doorstromers zijn al zelfstandig gehuisvest en willen een andere woning. 
De woondienstenmarkt heeft een regionaal karakter en als gevolg daarvan zijn er autochtone en 
allochtone vragers te onderscheiden. De autochtone vragers wonen reeds in het marktgebied. 
Allochtone vragers (vestigers) onderscheiden zich doordat ze buiten het marktgebied wonen en op 
zoek zijn naar een woning binnen het gebied (Amory, 1988). 

De woondienstenmarkt onderscheidt zich van de woningmarkt doordat niet een produkt maar een 
dienst wordt aangeboden. Ph.Kotler (1991) definieert dienst als 'een activiteit of baat, die door een 
partij wordt aangeboden aan de ander en die vooral ontastbaar is en niet resulteert in het eigendom 
van iets'. De voortbrenging van de dienst kan gekoppeld zijn aan een fysiek produkt. Een woon
dienst bestaat uit twee delen, te weten: de woning in zijn ruimtelijke context en de dienstverlening. 

1) De woning in zijn ruimtelijke context: het duurzaam produktiemidde/. 
De woning in zijn ruimtelijke context heeft een aantal specifieke kenmerken. Ten eerste is de 
levensduur van de woning erg lang. Daardoor heeft de woondienstenmarkt een voorraad karakter. 
Ten tweede heeft een woning een vaste locatie. Deze immobiliteit leidt er toe dat een woning niet 
los kan worden gezien van zijn ruimtelijke context. Als derde is een woning een onmisbaar goed. 
Het voorziet immers in de primaire levensbehoefte. De prijs is daarentegen erg hoog, wat resulteert 
in een voorzichtig investeringsgedrag. Als laatste heeft een woning een bijzondere functie. Een 
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woning wordt niet alleen gebruikt voor activiteiten als eten, slapen en televisie kijken, maar er 
warden daarnaast de meest uiteenlopende activiteiten in ontplooit. 

2) De dienstverlening. 
De dienstverlening door de verhuurder kan zich beperken tot de noodzakelijke activiteiten als het 
aanbieden van de woning, het maken van het huurcontract, het innen van de huur, hef behandelen 
van klachten en het inwilgen van een huuropzegging. Deze dienstverlening is het oorzakelijke 
gevolg van het primaire proces en wordt daarom aangeduid als de primaire dienstverlening. 
lndien daar behoefte aan bestaat kan een verhuurder zijn dienstenpakket uitbreiden met bij
voorbeeld bewonerszelfbeheer of een service-plus pakket voor zowel huur- als koopwoningen. Een 
service-plus pakket is een integraal dienstenaanbod dat er zorg voor draagt dat mensen op hogere 
leeftijd langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het pakket kan bestaan uit: huurders- en 
verhuurdersonderhoud, buurtconci~rges en klussendiensten, zorggaranties en overbruggingshulp en 
diensten op het gebied van sociale veiligheid en alarmering. 
Een marktgerichte verhuurder streeft naar het aanbieden van een omvattend pakket woondiensten, 
waarmee tegemoetgekomen wordt tot de algemene en meer specifieke verlangens van de huurders. 

De marktpositie van een woning wordt in eerste instantie bepaald door de verhouding tussen de 
vraag naar en het aanbod van woningen. Er zijn tal van factoren die op hun beurt weer invloed 
uitoefenen op de ontwikkeling van vraag en aanbod en op het marktmechanisme. Kennis omtrent 
deze factoren biedt meer inzicht in het functioneren van de woondienstenmarkt op regionaal en 
landelijk niveau. 
De vraag wordt be"fnvloed door algemeen maatschappelijke factoren als de arbeidsmarkt, werkgele
genheid, het aantal inwoners, huishoudensvorming, wooncultuur en woontrends. Het aanbod wordt 
indirect be'invloed door het volkshuisvestingsbeleid met betrekking tot nieuwbouw, verbetering en 
beheer op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau en door algemene trends als technische 
ontwikkelingen, bouwprijzen, inflatie en rentestand. Daarnaast ondervindt het aanbod directe invloed 
van de wijze van beheren door de verhuurder. Hetgeen gevolgen heeft voor de prijs en kwaliteit van 
de woning. Het geheel wordt compleet door subsidieregelingen en lokale woonruimteverdelingsre
gels die de afstemming tussen vraag en aanbod be"invloeden (Amory, 1988). 

Lange tijd week de woondienstenmarkt fundamenteel af van de doorsnee economische markten. 
Een van de belangrijkste redenen daarvoor was het feit dat de afstemming van vraag en aanbod 
niet gebeurde door het bereiken van evenwichtsprijzen, maar door middel van verhuisketens 1. Deze 
situatie hing samen met het feit dat er een groot woningtekort was. Langzaam is daar verandering in 
gekomen door het afnemen van de kwantitatieve woningtekorten. 
Een andere reden voor het afwijkende karakter van de woondienstenmarkt was het overheids
ingrijpen in de volkshuisvesting. De overheid had daarvoor tal van argumenten. Een argument was 
het feit dat de woondienstenmarkt marktimperfecties vertoonde. De woondienstenmarkt functioneer
de niet als een perfecta markt doordat er geen volledige mededinging was. Maar ook andere 
aspecten als merit-good overwegingen, herverdelingsoverwegingen en ontwikkelingsaspecten 
hebben in het verleden tot een actief ingrijpen van de overheid geleid. 
Sinds het verschijnen van de Nota Volkshuisvesting in de Jaren Negentig heeft de decentralisatie 
van de volkshuisvesting een forse versnelling doorgemaakt. Het overheidsingrijpen wordt nu 
verminderd en dat uit zich in concrete maatregelen als deregulering en verzelfstandiging van de 
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de vraag van andere huishoudens. 



Theoretisch kader 

sociale huursector. Deze maatregelen leiden tot een woondienstenmarkt die meer als een economi
sche markt zal gaan functioneren doordat tal van regulerende invloeden verdwijnen. Wei zal de 
overheid de zorg voor de zwakke groepen in onze samenleving op zich blijven nemen, zodat deze 
niet buiten de boot vallen op de woondienstenmarkt. 

Kortom, er is een algemene tendens te bespeuren van een gereguleerde naar een vrije woondien
stenmarkt, waarin de prijs/kwaliteitsverhouding van de woning en de vraag- en aanbodrelaties een 
steeds belangrijkere rol spelen. 

3.1.2 De woondienstenmarkt gemodelleerd. 

In deze paragraaf wordt een abstract model van de woondienstenmarkt gepresenteerd, dat van 
toepassing is op het niveau van de professionele verhuurder (zie figuur 3.1). Het model valt uiteen 
in een viertal onderdelen, die nader warden toegelicht (Boekhorst en Smeets, 1990). 

~----------~ EXPLOITATIERESULTAAT 

KOSTEN 

gevraagde prestatles 

ooncurrerend aanbod 
exteme omgevlng 

Figuur 3.1 Model van de woondienstenmarkt. 

De input: de geboden prestaties. 

OPBRENGSTEN 

verhuurbaarheld 

waardering 

Aan de input-zijde warden de volgende aspecten onderscheiden: produkt, prijs, distributie, promotie 
en personeel (de marketing-mix). Het produkt omvat de woning in zijn ruimtelijke context en het 
bijbehorende dienstenpakket. De prijs betreft de bruto huurprijs. Door allerlei subsidies is de 
vraagprijs van woondiensten vaak lager dan de werkelijke kostprijs. De distributie en promotie 
tezamen warden marketingcommunicatie genoemd. Bij distributie gaat het om de kanalen waarlangs 
het produkt op de markt wordt gebracht. Promotie heeft betrekking op de wijze waarop bekendheid 
aan het produkt wordt gegeven. Het personeel is bepalend voor de kwaliteit van het contact tussen 
de klant en de verhurende organisatie. 

De omgeving: 
• De gevraagde prestaties. 
De gevraagde prestaties vertegenwoordigen de streefdoelen aan de vraagzijde van de markt: een 
maximaal woongenot tegen een minimale prijs. Elk huishouden heeft zijn specifieke woonwensen. 
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• Het concurrerend aanbod. 
Op de woondienstenmarkt zijn ook andere verhuurders werkzaam, die kunnen concurreren. Het is 
bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat de duurdere woningen van non-profit verhuurders worden becon
curreerd door de woningen van profit verhuurders of zelfs door koopwoningen. Om zich voldoende 
te kunnen onderscheiden dient een aanbodprofiel van de verhuurders op de regionale woon
dienstenmarkt gevormd te worden. 
• De e~teme omgeving. 
De resultaten van het verhuurproces worden be"fnvloed door omgevingsfactoren als ontwikkelingen 
in de techniek, rente en inflatie, kostenstijgingen etc. Hierop heeft de verhuurder geen invloed. 

De afstemming op de woondienstenmarkt. 
De afstemming van de gevraagde en geboden prestaties vindt plaats tijdens de fase van het 
verhuurproces, waarin een woningzoekende zich oriijnteert en een woning aangeboden krijgt. 

De output: de resultaten. 
De resultaten van de inspanningen op de woondienstenmarkt kunnen worden uitgedrukt in de 
waardering, de verhuurbaarheid en het exploitatieresultaat. De waardering geeft aan in welke mate 
de geboden prestaties overeenstemmen met de gevraagde prestaties. Een hoge waardering leidt 
veelal tot een goede verhuurbaarheid van de woning. Het exploitatieresultaat is een resultante van 
de opbrengsten en de kosten, die op hun beurt weer bepaald worden door de huuropbrengsten (en 
subsidies en dergelijke) en de inspanningen met betrekking tot de marketing-mix. 

Voor het voeren van een strategisch voorraadbeleid is juiste informatie onmisbaar. Op grond van 
het marktmodel kunnen verschillende soorten informatie worden onderscheiden. Aan de input-zijde 
zijn dat gegevens over het produkt (de geboden prestaties) en de prijs. Aan de output-zijde zijn dat 
gegevens over de waardering voor de geboden prestaties en de verhuurbaarheid. 

3.2 De vraag op de woondienstenmarkt. 

De vraag op de woondienstenmarkt wordt uitgeoefend door huishoudens die op zoek zijn naar een 
huurwoning. In deze paragraaf worden de vragers en hun wensen vanuit verschillende standpunten 
belicht. 

3.2.1 Het ontstaan van de vraag op de woondienstenmarkt. 

Wat zet huishoudens ertoe aan een vraag uit te oefenen op de woondienstenmarkt? Voor het 
beantwoorden van deze vraag wordt aangesloten bij het conceptueel kader dat Priemus (1984) 
construeerde rond het thema 'wonen als sociaal aanpassingsproces'. 
Priemus ziet wonen als een creatief aanpassingsproces, waarin verschillende vormen van aanpas
sing het gevolg zijn van de interactie tussen huishoudens en hun woonomgeving. Belangrijk in deze 
benadering is welke betekenis, en daarmee welke waardering, bewoners aan hun woonsituatie 
verbinden en welke prioriteiten zij stellen. 
Het woonsituatiebeeld is de betekenis die aan de huidige woonsituatie wordt gegeven. Deze 
betekenis wordt niet alleen toegekend op basis van de kenmerken van de woonsituatie zelf. Ook de 
woonsituatie gedurende de jeugd en de vorige woonsituatie spelen een rol. Het beeld voor de 
gewenste woonsituatie is het aspiratiebeeld. Dit is het beeld van de woning, die binnen het budget 
en de specifieke omstandigheden verwezenlijkbaar is. Het ideaalbeeld daarentegen omvat de 
woning, die een huishouden ideaal acht, ongezien het kostenniveau en het woningaanbod. 
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Het verschil tussen het aspiratiebeeld en het woonsituatiebeeld bepaalt de mate van woonsatisfac
tie. Een huishouden zal er naar streven het aspiratiebeeld en het woonsituatiebeeld gelijk te laten 
zijn . Dat kan op twee manieren. Veelal kiest het huishouden voor een passieve aanpassing. Dat wil 
zeggen: het aspiratiebeeld wordt bijgesteld aan de woonsituatie. Indian echter het verschil tussen 
situatie en aspiratie erg groot is , gaat het huishouden over tot een actieve aanpassing :. Dan wordt 
de omgeving aangepast (verbouwing of verhuizing) en kan het woonsituatiebeeld worden bijgesteld. 
Wanneer een huishouden heeft besloten te willen verhuizen, zal het zich op de woningmarkt 
begeven. Daar zal het huishouden een woning zoeken, die leidt tot een hogere woonsatisfactie. Op 
deze wijze doorloopt een huishouden een wooncarriere met een hierarchisch karakter. Eenmaal 
verworven kwaliteit zal men alleen noodgedwongen prijsgeven (Bertholet, 1992). 

3.2.2 De vonning van woonwensen. 

Woonwensen zijn verlangens ten aanzien van de woning en de woonomgeving. Zij worden door 
huishoudens geformuleerd of zichtbaar gemaakt in hun handelingen of activiteiten. Sommige 
huishoudens hebben identieke woonwensen. Van andere huishoudens lopen de woonwensen juist 
sterk uiteen. Uit de literatuur blijkt dat een aantal variabelen van het huishouden en de omgeving 
een determinerende of beperkende werking hebben ten aanzien van de vorming van woonwensen 
(Dieleman, 1992 en Priemus, 1984). Figuur 3.2 toont de determinerende en beperkende variabelen 
in hun onderlinge relaties. 

posltle + 

hulshouden
type 

leefstijl 

nonnen- en waardenpatroon 
attitudes en preferentles 

asplratle
beeld 

context· 
aspecten 

WOONWENSEN >-----~ 

keuzegedrag 

lokale aanbod r----~ 

Figuur 3.2 De vorming van woonwensen. 

De huishoudensituatie: 
De huishoudensituatie is de resultante van interne en externe kenmerken van een huishouden 
(Werf, 1989). De interne kenmerken typeren de structuur van een huishouden en leiden tot een 
huishoudentype. De externe kenmerken houden verband met de externe relaties van een 
huishouden, zoals het inkomen en de daarmee samenhangende zekerheid . De laatste twee 
kenmerken worden vervat in de term arbeidsmarktpositie. 
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Het huishoudentype (de inteme kenmerken): 
Huishoudens onderscheiden zich van elkaar wat betreft hun samenstelling, het aantal personen, de 
leeftijd enzovoort. Lange tijd was de gezinscyclus het uitgangspunt bij uitstek om huishoudens te 
typeren. De gezinscyclus is de fasering van het traditionele levenspatroon, gebaseerd op leeftijd, 
burgelijke staat en gezinsgrootte. De bloeiperiode van het huwelijk en het gezin loopt EtChter tot aan 
het einde van de jaren zestig. Vanaf dat moment voltrekken zich ingrijpende veranderingen in het 
denken over huwelijk, gezin, kindertal en zelfstandigheid. Sindsdien hebben demografische, sociaal
culturele, economische en technologische ontwikkelingen tot een ongekende diversificatie van 
huishoudens geleid. Daardoor is de algemene toepasbaarheid van de gezinscyclus sterk 
verminderd. 
Door de grote diversificatie is het eveneens onmogelijk een eenvoudige huishoudentypologie te for
muleren, waarin de genuanceerde werkelijkheid tot zijn recht komt. Met dat argument worden in dit 
onderzoek de huishoudens alleen getypeerd op interne kenmerken, die onderscheidend zijn voor 
een specifieke manier van leven en resulteren in specifieke woonwensen. De kenmerken zijn: 

Het aantal personen van een huishouden: dit geeft een indicatie van de mate waarin 
verschillende activiteiten in een woning gepleegd en gecombineerd moeten kunnen worden; 
Het al of niet aanwezig zijn van kinderen: de aanwezigheid van kinderen bepaald in hoge 
mate de leefstijl van een huishouden; 
De leeftijd van de leden van het huishouden: leeftijdspecifieke kenmerken zijn van belang 
voor activiteiten en woonwensen van huishoudens. Daarnaast is de leeftijd een belangrijke 
indicatie voor de tijd die men per dag in een woning doorbrengt. 

De arbeidsmarktpositie (de exteme kenmerken): 
De arbeidsmarktpositie is in feite een resultante van het inkomen, de opleiding en het beroep van 
het hoofd van het huishouden of van beide partners. Het inkomen van een huishouden bepaalt en 
begrenst in belangrijke mate wat voor type woning te verwerven is: een koop- of een huurwoning, 
een dure of een goedkope huurwoning. Het beroep en de opleiding van (het hoofd van) het 
huishouden hebben in verhouding tot vroeger veel van hun kracht verloren ter bepaling van de 
arbeidsmarktpositie. Door veranderingen op de arbeidsmarkt zijn beroepen en hun aanzien 
veranderd en een hogere opleiding is in steeds mindere mate een garantie voor een goed betaalde 
baan. Het beroep en de opleiding hebben daarentegen wel een grote invloed op de leefstijl, het 
normen- en waardepatroon en de attitudes en preferenties. Samenvattend kan worden gesteld dat 
de arbeidsmarktpositie met name wordt bepaald door: 

De hoogte van het inkomen: dit als graadmeter voor hetgeen dat voor een huishouden op 
een bepaald tijdstip realiseerbaar is. 

De leefstijl: 
De leefstijl wordt vaak als een subjectieve aangelegenheid beschouwd. De leefstijlbenadering 
daarentegen gaat er van uit dat de gedrags- en consumptievoorkeuren in eerste instantie worden 
bepaald door objectieve sociale posities. Ganzeboom (1988) veronderstelt dat leefstijlpatronen 
kunnen worden samengevat in een driedimensionale ruimte, die wordt opgespannen door een 
culturele, een economische en een levensfase dimensie. Op elk van deze dimensies neemt men 
een objectieve positie in. Natuurlijk zijn andere dimensies zoals de religie, de lokatie (de regio 
waarin men woont), de sekse en de etnische groepering in sommige opzichten van belang voor de 
leefstijlvorming. Voor deze dimensies geldt volgens Ganzeboom dat de differentiatie gering is. 
De sociale posities leiden via vier kanalen tot een specifieke leefstijl: 1) het geldbudget, 2) het 
tijdbudget, 3) cognitieve vaardigheden en 4) de sociale contacten. Deze variabelen verklaren 
enerzijds de relatie tussen de sociale posities en de leefstijlkeuzen. Anderzijds werken zij als 
condities waaronder de leefstijlkeuzen tot stand komen. 
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De contextaspecten: 
De contextaspecten zijn de omstandigheden op de woningmarkt, die de woonwensen rechtstreeks 
be'invloeden en vooral bijstellen (het zogenoemde substitutiegedrag). Het eerste contextaspect is de 
samenstelling van dat deel van het woningaanbod dat voor een huishouden beschikbaar en bereik
baar is. De samenstelling van het woningaanbod en de veranderingen daarin (door bif!'oorbeeld 
nieuwbouw of huurstijgingen) hebben invloed op de woonwensen. Het tweede contextaspect wordt 
gevormd door de totale woningvoorraad. De woonwensen van huishoudens worden als het ware 
'gekleurd' door de woningen waaraan men gewend is en die men kent. Het laatste contextaspect 
omvat de algemene veranderingen aan de aanbodzijde van de woningmarkt, zoals veranderingen in 
de koop- en huurprijzen en de rentestand. De handelingsruimte en handelingsalternatieven die een 
huishouden op de woningmarkt heeft zijn in sterke mate aan dit contextaspect gerelateerd. 

3.2.3 Doelgroepen en hun woonwensen. 

Zoals in de voorgaande paragraaf wordt betoogd, formuleert een huishouden de woonwensen onder 
invloed van determinerende en beperkende variabelen. De huishoudensituatie is de meest krachtige 
determinant en wordt daarom gehanteerd voor het opdelen van de huishoudens naar min of meer 
homogene marktsegmenten. Een marktsegment omvat huishoudens met vergelijkbare woonwensen 
en wordt ook wel als doelgroep aangeduid. Binnen een marktsegment kan in meer of mindere mate 
sprake zijn van verschillende leefstijlen. Een leefstijl uit zich vooral in de gerichtheid van het 
huishouden op het huiselijk bestaan of juist op activiteiten buitenshuis, hetgeen samenhangt met 
een suburbane dan wel stedelijke ori~ntatie van het huishouden. De contextaspecten worden vooral 
door de lokale woningvoorraad bepaald en zijn voor elk marktsegment weer anders. Daardoor is de 
exacte invloed van de contextaspecten op de marktsegmentatie moeilijk vast te stellen. 

De interne en externe kenmerken van de huishoudensituatie fungeren als criteria voor de 
marktsegmentatie. Zij worden op de volgende wijze geoperationaliseerd: 

• Het aantal personen van het huishouden: er bestaat een sterke relatie tussen het aantal personen 
en de gewenste grootte van de woning en het gewenst aantal slaapkamers. Onderscheiden worden: 
alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens (paren, koppels en kleine eenoudergezinnen), 3 a 4 
persoonshuishoudens (gezinnen en eenoudergezinnen) en huishoudens van 5 personen of meer 
(grote gezinnen)2

; 

• Het al of niet aanwezig zijn van kinderen: de aanwezigheid van kinderen is in hoge mate 
bepalend voor de leefstijl en de woonwensen van een huishouden. Onderscheiden worden: 
eenoudergezinnen met 1 kind, eenoudergezinnen met 2 kinderen of meer, gezinnen met 1 a 2 
kinderen en gezinnen met 3 kinderen of meer; 

• De leeftijd van de leden van het huishouden wordt gerepresenteerd door de /eeftijd van het hoofd 
van het huishouden: De leeftijd duidt de levensfase aan en is daardoor sterk bepalend voor de 
woonwensen en de positie van het huishouden in de wooncarriere. Onderscheiden worden: 

• jonger dan 35 jaar: starter, zowel in economische zin als wat betreft de wooncarriere; 
• 35 tot 55 jaar: huishouden bereikt de maximale omvang en bouwt aan de wooncarriere; 
• 55 tot 75 jaar: stoppen met werken, 'empty-nest' fase van gezinnen, fysieke gebreken; 
• 75 jaar en ouder: een sterk afnemende zelfstandigheidsgraad van het huishouden; 

2 Woongroepen worden in dit onderzoek niet onderscheiden, omdat hun aantal in Nederland zeer gering is. 
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• De hoogte van het huishoudeninkomen: het inkomen is een graadmeter voor de 
keuzemogelijkheden van het h·uishouden op de woningmarkt. Overeenkomstig de concrete normen3 

in het BBSH (1993) wordt op basis van het jaarinkomen een primair en een secundair marktseg
ment warden onderscheiden. 

-
Confrontatie van de vier criteria in een matrix leidt tot twaalf doelgroepen, die ieder uiteen vallen in 
een primair en secundair deel (zie tabel 3.1). Voor de gezinnen vervalt de leeftijdsgrens van 35 jaar. 
Deze huishoudens zijn sterk op kinderen georienteerd, waardoor de woonwensen lange tijd constant 
zijn. 

Tabel 3.1 De doelgroepen. 

1 persoon 2 personen eenoudergezinnen volledige gezinnen 

1 kind 2+ kinderen 1/2 kinderen 3+ kinderen 

:s; 35 jaar A1 B1 C1 C2 01 02 

35-54 jaar A2 B2 

ledere doelgroep valt uiteen in een primair en een secundair 11-------u-------t-------1 marktsegment. 
55-74 jaar A3 B3 

> 75 jaar A4 B4 

In het volgende warden de karakteristieken en de meest kenmerkende woonwensen van de 
onderscheiden doelgroepen genoemd (Bouwmans, 1989, Seniorenlabel, 1993). 

A 1 Alleenstaande starter(~ 34 jaar). 
Een starter is een starter wat betreft de wooncarriere en in economische zin . Met het toenemen van 
de leeftijd stijgen de aspiraties ten aanzien van het wonen. De leefstijl is vaak stedelijk georienteerd 
en wordt ook wel als 'consumentism' getypeerd. De starter hecht relatief weinig belang aan de 
fysieke en sociale aspecten van de woonomgeving. 
• Woonwensen: zelfstandig wonen; lage woonlasten; goede ligging ten opzichte van school of 

werk; bereikbaarheid winkels, recreatieve voorzieningen, centrum en openbaar vervoer; 
nabijheid van jongeren en vrienden. 

A2 Alleenstaande (35-54 jaar). 
Naarmate de alleenstaande ouder wordt en misschien een hoger inkomen krijgt, zullen hogere eisen 
aan de woonkwaliteit en het woonmilieu warden gesteld. De woonomgeving, status en sociale 
aspecten van de buurt gaan zwaarder meetellen en de leefstijl is minder stedelijk. Men kiest voor 
woonkwaliteit op een acceptabele afstand van het centrum. 
• Woonwensen: hogere eisen aan de kwaliteit van de woning en woonomgeving; hecht weinig 

belang aan een tuin; bereikbaarheid per auto en parkeermogelijkheden; nabijheid van voor
zieningen en centrum. 

3 
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alleenstaanden, jonger dan 65 jaar: :s; /32 .000 (primair), > /32.000 (secundair); 
alleenstaanden, 65 jaar of ouder: :s; /27.000 (primair), > /27 .000 (secundair); 
meerpersoonshuishouden, jonger dan 65 jaar: :s; /43.000 (primair), > /43.000 (secundair); 
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A3 Alleenstaande senior (55-74 jaar). 
Senioren zullen zo lang mogelijk hun bestaande activiteitenpatroon continueren totdat er lichamelijke 
of financiele belemmeringen optreden. Vanwege fysieke beperkingen wensen senioren een onder
houdsarme en traploze woning. Daarnaast speelt een rustige en nette woonomgeving een 
belangrijke rol. -
.. Woonwensen: minimaal 2-kamerwoning; primaire functies gelijkvloers; centrale verwarming; 

lift; woning aanpasbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers; nabijheid van voorzieningen 
en openbaar vervoer; nette, veilige en tamelijk rustige buurt. 

A4 Al/eenstaande bejaarde ~ 75 jaar). 
Vanaf het 75ste levensjaar treedt dikwijls een sterke achteruitgang in de gezondheidstoestand op. 
Zolang het niet noodzakelijk is de bejaarde in een verpleeghuis of bejaardenhuis op te nemen, kan 
de bejaarde in meer of mindere mate zelfstandig wonen. Uit angst voor isolatie en vereenzaming wil 
men liever niet in een te rustige omgeving wonen. De gewenste lokatie van de woning wordt 
daarom vooral bepaald door de sociale omgeving. 
.. Woonwensen: zie A3 en aanvullend: betaalbare woning; mogelijkheid tot zorg- en 

dienstverlening; sociale omgeving: leeftijdsgenoten nabij; wat mensen op straat, omgeving 
niet te rustig. 

81 Starlend tweepersoonshuishouden (~ 34 jaar). 
Dit huishouden heeft grotendeels dezelfde kenmerken als de alleenstaande starter. Daarnaast is 
een relatief groot deel van dit marktsegment niet stedelijk maar suburbaan georienteerd is. Dit is 
deels gelegen in het feit dat een groot deel van de huishoudens op korte termijn een gezin wil 
stichten, hetgeen in de leefstijl en de woonwensen tot uiting komt. 
.. Woonwensen: 2- of 3-kamerwoning eventueel met tuin; lage woonlasten; goede ligging ten 

opzichte van werk of school; bereikbaarheid voorzieningen en openbaar vervoer. 

82 Tweepersoonshuishouden (35-54 jaar). 
Een deel van deze huishoudens heeft veelal een stedelijke leefstijl gehad en ruilt die nu langzaam 
in voor een kwalitatief betere woning in een meer suburbane woonomgeving. De huishoudens voe
gen zich bij de tweepersoonshuishoudens die reeds langer een suburbane orientatie hadden. Een 
kleine groep blijft stedelijk wonen en spendeert relatief veel geld aan een goede woning in het 
centrum om zo gretig gebruik te kunnen blijven maken van de stedelijke voorzieningen. 
.. Woonwensen: hogere eisen aan kwaliteit van de woning en woonomgeving; ruime woning 

met tuin; bereikbaarheid per auto en parkeermogelijkheden; natuur- en groengebieden nabij; 
of juist voorzieningen en het centrum nabij. 

83 Seniorenpaar (55-74 jaar). 
Een groot deel van de huishoudens in dit marktsegment heeft in het verleden een gezin gevormd. 
Met het uit huis gaan van de kinderen en het stoppen met werken heeft het paar meer tijd en geld 
naar eigen inzicht te besteden. De woning waarin men met het gezin placht te wonen is te groot 
geworden. Een ander deel van deze huishoudens heeft nooit kinderen gehad. Hun woning is 
passend qua grootte maar misschien niet afgestemd op de fysieke beperkingen van de senioren. 
.. Woonwensen: minimaal 3-kamerwoning; primaire functies gelijkvloers; centrale verwarming; 

lift; woning aanpasbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers; nabijheid van voorzieningen 
en openbaar vervoer; nette, veilige en tamelijk rustige buurt. 

84 8ejaardenpaar ~ 75 jaar). 
Dit paar vertoont een grote overeenkomst met de omschrijving van de alleenstaande bejaarde. Met 
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het afnemen van de zelfstandigheid wordt de roep om extra zorg groter. Een bejaard~npaar heeft 
het voordeel dat de partners voor elkaar lichte verzorgingstaken op zich kunnen nemen. Daardoor 
kunnen zij langer zelfstandig en met minder zorgvoorzieningen wonen. 
... Woonwensen: zie 83 en aanvullend: betaalbare woning; mogelijkheid tot zorg- en 

dienstverlening; sociale omgeving: leeftijdsgenoten nabij; wat mensen op straa_t, omgeving 
niet te rustig. 

C1 Eenoudergezin met 1 kind. 
In bijna alle gevallen is de ouder in dit huishouden een vrouw. Het huishouden heeft een inkomen 
uit werk of een uitkering. Wanneer de ouder buitenshuis werkt zal de ruimtelijke orientatie op het 
wonen en werken stark geconditioneerd zijn, opdat meerdere taken gecombineerd kunnen worden. 
De leefstijl van het huishouden is stark op het kind georienteerd. 
... Woonwensen: lage woonlasten; minimaal 3 kamerwoning; liefst eengezinswoning met tuin; 

nabijheid andere gezinnen en mogelijkheid tot kinderopvang; bereikbaarheid voorzieningen, 
werk en openbaar vervoer. 

C2 Eenoudergezin met 2 kinderen of meer. 
Deze huishoudens onderscheiden zich van het vorige marktsegment, doordat het kindertal groter is. 
Daardoor zal een grotere woning gewenst worden. De leefstijl en overige woonvoorkeuren zijn 
identiek aan die van de kleinere eenoudergezinnen. 
... Woonwensen: lage woonlasten; eengezinswoning met tuin; per kind een slaapkamer; 

nabijheid gezinnen en mogelijkheid tot kinderopvang; bereikbaarheid voorzieningen, werk en 
openbaar vervoer. 

D1 Gezin met 1of2 kinderen. 
De volledige gezinnen hebben 1 of 2 kinderen en zijn te typeren als 'traditionele gezinnen' of 
'tweeverdieners met kinderen'. In het traditionele gezin is de man de kostwinner en zorgt de vrouw 
voor de kinderen. Bij tweeverdieners met kinderen zijn deze taken meer evenredig over de sexen 
verdeeld. De traditionele gezinnen hebben een suburbane voorkeur die samenhangt met de leefstijl 
die als 'familism' getypeerd kan worden. De tweeverdieners sluiten zich grotendeels bij deze 
suburbane voorkeur aan. Een kleine groep van deze gezinnen heeft de voorkeur voor een meer 
stedelijke woonomgeving. 
... Woonwensen: eengezinswoning met tuin; per kind een slaapkamer; nabijheid andere 

gezinnen; kindvriendelijke omgeving; nabijheid dagelijkse winkelvoorzieningen; bereik
baarheid per auto en parkeermogelijkheden. 

02 Gezin met 3 kinderen of meer. 
Dit marktsegment bestaat uit gezinnen met drie of meer kinderen. De migrantenhuishoudens met 
veelal een laag inkomen en veel kinderen maken een belangrijk deal uit van dit segment. Afgezien 
van het feit dat de woning natuurlijk groter moat zijn, hebben de grote gezinnen dezelfde woon
voorkeuren als de iets kleinere, traditionele gezinnen. 
... Woonwensen: zie D1. 

De bovenstaande doelgroepen zijn geformuleerd vanuit het uitgangspunt dat huishoudens binnen 
een doelgroep min of meer dezelfde woonwensen dienen te hebben. Maar huishoudens kunnen ook 
vanuit andere perspectieven worden bezien. Afhankelijk van het doel van de doelgroepindeling, 
dient een specifiek uitgangspunt te worden gekozen. 
Voor het voeren van beleid kunnen bijvoorbeeld aandachtsgroepen worden onderscheiden. In het 
BBSH wordt melding gemaakt van een primaire doelgroep en een aandachtsgroep. Tot de primaire 
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doelgr?ep behoren de huishoudens die door hun lage inkomen moeilijkheden ondervinden bij het 
vinden van passende huisvesting. Tot de aandachtsgroep behoren ouderen, gehandicapten, alloch
tonen en asielzoekers. 
Woningzoekenden kunnen warden ingedeeld naar de positie die zij innemen op de woningmarkt. 
Ruimtelijk kan onderscheid warden gemaakt naar woningzoekenden van buiten (vestig_ers) en van 
binnen (blijvers) het woningmarktgebied. Daarnaast kunnen woningzoekenden warden verdeeld naar 
de positie die zij innemen op de ladder van de wooncarriere (starters of doorstromers). 

3.2.4 De ontwikkeling van de doelgroepen in de toekomst. 

De toekomstige ontwikkelingen lijken over het algemeen een voortzetting te zijn van ontwikkelingen 
uit het nabije verleden. De verwachtingen ten aanzien van de demografie, de beroepsbevolking en 
het inkomen zullen in het kort warden besproken. 

Een nationale prognose, gemaakt aan de hand van het PRIMOS-huishoudenmodel, toont dat ook de 
komende jaren het aantal huishoudens zal blijven groeien (Heida, 1993). Voor de periode 1990-2015 
is deze groei (23,8%) bijna twee maal zo groat als de bevolkingsgroei, die 13% bedraagt. Oat 
impliceert een voortgaande afname van de gemiddelde huishoudensomvang. Vooral de 
alleenstaanden en de tweepersoonshuishoudens dragen sterk bij aan de geprognotiseerde groei van 
het aantal huishoudens. Daarnaast neemt door vergrijzing het aantal ouderen toe. Rond het jaar 
2000 zal de vergrijzing een sterke impuls gaan krijgen van de personen die in de periode van de 
baby-boom geboren zijn, vlak na de tweede wereldoorlog. Velen van hen hebben een gezin 
gevormd en komen in de empty-nestfase terecht. Opvallend is dat het aantal eenoudergezinnen iets 
daalt in de prognose. Dit is het gevolg van de dalende geboortecijfers in het verleden, die op twee 
manieren doorwerken. Ten eerste zijn er relatief meer paren zonder kinderen, waardoor zij bij 
scheiding of verweduwing alleenstaand warden. Ten tweede hebben de eenoudergezinnen gemid
deld minder kinderen dan vroeger, waardoor ze eerder empty-nester warden. Het gezin wordt 
steeds minder de hoeksteen van onze samenleving. De groei van dit huishoudentype is minimaal en 
blijft sterk achter bij de groei van het totaal aantal huishoudens. · 

Veranderingen in de beroepsbevolking en het inkomen warden getypeerd door twee aspecten Ten 
eerste neemt het aantal huishoudens met een structureel laag inkomen toe. Dit is deels het resul
taat van de vergrijzing. Er komen steeds meer 65-plussers en zij moeten rondkomen van hun AOW 
en hoogstens een klein pensioen. Daarnaast zijn er steeds meer langdurig werklozen, mensen met 
een uitkering, arbeidsongeschikten en mensen met een lage opleiding, die daardoor minimale car
riereperspectieven hebben. Het tweede aspect is het feit dat het aantal huishoudens met twee in
komens toeneemt door een toenemende arbeidsparticipatie van de vrouw. Dit leidt tot een andere 
leefstijl en een toename van het aantal huishoudens met een hoger inkomen. 

Samenvattend hebben de geschetste ontwikkelingen een aantal gevolgen voor de vraag op de 
woondienstenmarkt. De vraag naar seniorenwoningen en woningen voor (startende) alleenstaanden 
en tweepersoonshuishoudens neemt toe. Aan de andere kant neemt de vraag naar woningen voor 
gezinnen af. De seniorenwoningen binnen de huursector zullen extra onder druk komen te staan 
door een groat aantal senioren in een koopwoning, dat in de toekomst wil verhuizen naar een huur
woning. 
Als gevolg van de toename van huishoudens met een structureel laag inkomen zal de druk op de 
goedkope huurwoningen toenemen. Anderzijds verschijnen steeds meer (jonge) tweeverdieners op 
de huurmarkt die een behoorlijke huurprijs kunnen betalen. 
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3.3 Het aanbod op de woondienstenmarkt. 

Het aanbod op de woondienstenmarkt is zeer divers. In deze paragraaf wordt de woondienst nader 
gekenmerkt. Tevens wordt getoond hoe structuur kan worden aangebracht in een grote groep 
woningen. 

3.3.1 De woondienst: een produkt voor een zekere prijs. 

De woondienst is het produkt dat wordt aangeboden op de woondienstenmarkt. De huurprijs is de 
bijbehorende ruilwaarde. In het model van de woondienstenmarkt worden aan de input-zijde naast 
het produkt en de prijs ook distributie, promotie en personeel onderscheiden (zie 3.1 .2). Deze drie 
aspecten worden bij het beschouwen van het aanbod van een verhuurder constant verondersteld. 
Het produkt en de prijs zijn de meest kenmerkende variabelen in het woondienstenaanbod. 

Het produkt bestaat theoretisch gezien uit de woning in zijn ruimtelijke context en de dienstverlen
ing. Dit onderzoek beperkt zich tot het eerste en laat de dienstverlening buiten beschouwing. Vanuit 
de optiek van de woonconsument kan de woning in zijn ruimtelijke context worden opgedeeld in een 
vijftal onderdelen, te weten (naar Boekhorst en Smeets 1990): 
1. de woning als het prive gebied van de individuele huishoudens; 
2. het gebouw als het semi-openbare gedeelte van de woonsituatie dat een bepaald aantal 

buren in gemeenschappelijk gebruik heeft; 
3. de fysieke woonomgeving, die alle fysieke aspecten van het openbare gedeelte van de 

woonsituatie betreft; 
4. de socia/e woonomgeving, die betrekking heeft op het woongedrag en de sociale 

samenstelling van de buurt en 
5. de beeldvorming, die het oordeel over de vormgeving en de publieke opinie omvat. 
De kwaliteit van een woning wordt bepaald door tat van kenmerken, die onder deze onderdelen 
geschaard kunnen worden. 

Het belangrijkste onderscheid dat tussen verschillende woningen kan worden gemaakt is het 
onderscheid naar woonvorm, namelijk: eengezins- en meergezinswoningen. De eengezinswoningen 
bestaan uit vier onderdelen; namelijk de woning, de fysieke en sociale woonomgeving en de 
beeldvorming. De meergezinswoningen hebben daarnaast ook het vijfde onderdeel; het gebouw 

De prijs kan worden uitgedrukt in de netto en de bruto huurprijs. De bruto huurprijs is het bedrag 
waarmee de huurder zich geconfronteerd ziet. De netto huurprijs is het uitgangspunt om woningen 
onderling te vergelijken, omdat de bruto huurprijs naast de netto huurprijs uiteenlopende extra com
ponenten kan bevatten. 
Op basis van de huurprijs kunnen verschillende prijsklassen worden onderscheiden. Afhankelijk van 
het doel dat met de prijsklasse-indeling wordt nagestreefd, dienen specifieke prijsklassen te worden 
vastgesteld. Bijvoorbeeld de klasse van woningen met een maximale netto huurprijs van J5103 per 
maand. In het BBSH (1993) staat gesteld dat deze woningen in tegenstelling tot duurdere woningen 
bij voorrang dienen te worden toegewezen aan huishoudens uit de primaire inkomensgroep. Een 
andere prijsklasse omvat de woningen met een maxima le prijs van J6234

• Dit zijn de 'bereikbare' 
woningen, omdat ze gelet op hun huurprijs bereikbaar zijn voor de laagste inkomensgroepen. 

4 
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3.3.2 Structurering van de woningvoorraad van een verhuurder. 

De woningvoorraad van een professionele verhuurder wordt ook wel portefeuille genoemd en kan op 
de volgende wijze worden gestructureerd. 
Volgens de eerdergenoemde mogelijkheden kan een grove structuur in de woningvQor!aad worden 
aangebracht. Wat betreft de woonvorm kan onderscheid worden gemaakt naar eengezins- en 
meergezinswoningen. Wat betreft de huurprijs kunnen de 'primaire' voorraad en de 'bereikbare' 
voorraad van de totale woningvoorraad worden onderscheiden. 

Voor een fijnere structurering van de woningvoorraad hanteren corporaties veelal de indeling van 
administratieve complexen. Deze indeling is niet rechtstreeks bruikbaar in het strategisch voor
raadbeheer. Het is beter de woningvoorraad te structureren naar marktcomplexen. Een 
marktcomplex is een eenheid woningen waarmee in de toekornst dezelfde keuzes zullen worden 
gemaakt op alle deelaspecten van het beheer (Vliet, 1993). Een marktcomplex bestaat uit een type 
woningen en kan indien nodig worden opgesplitst naar deelcomplexen met een uiteenlopend aantal 
slaapkamers. Afhankelijk van de diversiteit in slaapkamertypen wordt een marktcomplex 
gerepresenteerd door een of meerdere referentiewoningen. 

In de dagelijkse praktijk van een professionele verhuurder worden marktcomplexen veelal getypeerd 
met aanduidingen als: eengezinswoningen, HAT-eenheden, seniorenwoningen en bejaarden
woningen. Daarbij wordt verondersteld dat een woning alleen geschikt is voor een gezin, een 
alleenstaande of twee personen, senioren of bejaarden. 
Vele woningtypologieen zijn op het veronderstelde gebruikerstype gebaseerd. Een dergelijke 
typologie van de woningvoorraad is niet hanteerbaar in het strategisch voorraadbeheer. Daarvoor is 
juist het inzicht in de ongekende potentiele doelgroepen van een marktcomplex erg belangrijk. 
In dit onderzoek wordt er naar gestreefd de mogelijke doelgroepen voor een marktcomplex te 
identificeren. De marktcomplexen waarin identieke doelgroepen ge'fnteresseerd zijn kunnen dan 
geclusterd worden tot produktgroepen. Men kan spreken van een marktgerichte woningtypologie 
wanneer de typologie gebaseerd is op potentiele gebruikersgroepen. In een dergelijke woning
typologie zullen de marktcomplexen uit een produktgroep tot hetzelfde type behoren. 

3.4 Het woningmarktproces: keuzegedrag en substitutie. 

Huishoudens brengen hun woonwensen tot uitdrukking in het keuzegedrag dat zij op de 
woningmarkt vertonen. Het keuzegedrag bestaat uit een subjectieve evaluatie van een aantal 
woningen gevolgd door de keuze voor een specifieke woning. 

lndien een huishouden vanuit cognitief perspectief wordt beschouwd, wordt onderkend dat het 
beperkte mogelijkheden heeft bij het opnemen en verwerken van informatie. De informatie integratie 
theorie (een theorie uit de cognitieve psychologie) legt de nadruk op het informatie
verwerkingsproces dat vooraf gaat aan de uiteindelijke woningkeuze. ledere woning bestaat uit een 
oneindig aantal kenmerken. Een huishouden zal als gevolg van de beperkte cognitieve 
mogelijkheden de woning beoordelen op een aantal relevante kenmerken die de woning in sterke 
mate definieren. 
De informatie integratie theorie veronderstelt vervolgens dat een huishouden de subjectieve 
(deel)waarderingen voor de relevante kenmerken combineert tot een totaalbeoordeling van de 
woning. Daartoe wordt elk kenmerk van een gewicht voorzien dat het relatieve belang van het 
kenmerk in de totaalwaardering aangeeft. Het huishouden zal naar alle verwachting kiezen voor de 
woning met de hoogste totaalwaardering (den Otter, 1992). 
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Gesproken wordt over de 'subjectieve waardering' voor een kenmerk en niet over de 'kwaliteit' van 
een kenmerk. Dit heeft als reden dat kwaliteit een subjectief begrip is. Of een woning een hoge of 
een lage kwaliteit heeft is geheel afhankelijk van het huishouden dat daarover beslist. De sub
jectieve waardering voor een woningkenmerk is de resultante van de toetsing, waarin de prestatie 
van het kenmerk aan de voorkeursnorm van het huishouden gemeten wordt. 

Huishoudens worden bij het nastreven van hun woonwensen geconfronteerd met de beperkingen op 
de woningmarkt. Zonder aanpassing van hun aspiraties zouden minder huishoudens verhuizen en 
zou leegstand van 'ongewenste' woningen veel vaker voorkomen dan in werkelijkheid het geval is. 
Het bijstellen van de aspiraties wordt substitutiegedrag genoemd. Het substitutiegedrag van 
huishoudens wordt enerzijds bepaald door de schaarste van de door hen gewenste woningen en 
anderzijds door hun bereidheid om te substitueren. Substitutiebereidheid kan worden gezien als een 
produkt van 'substitutiegeneigdheid' en 'substitutieruimte'. De mate van substitutiegeneigdheid wordt 
vooral bepaald door de urgentie van de verhuizing. De substitutieruimte wordt bepaald door de 
sterkte van de positie van het huishouden op de woningmarkt (hetgeen sterk gerelateerd is aan het 
inkomen). 
De substitutiebereidheid, die een huishouden ten aanzien van een specifiek woningkenmerk 
vertoont, staat in een directe relatie met het belang dat het woningkenmerk in de totaalbeoordeling 
heeft. Een huishouden zal eerder bereid zijn de aspiraties ten aanzien van minder belangrijke 
woningkenmerken bij te stellen dan wanneer het om belangrijke kenmerken gaat. 

In een Decision Plan Net (DPN) kan de subjectieve evaluatie van een woning door een huishouden 
worden afgebeeld (Whan Park, 1981). Een DPN heeft de vorm van een beslisboom waarin de 
relevante woningkenmerken staan genoemd. Bij elk kenmerk staat aangegeven wat de con
sequenties voor het verloop van de evaluatie zijn indien het prestatieniveau van het kenmerk onvol
doende is. Men kan drie soorten kenmerken onderscheiden: 

Absolute kenmerken: dit zijn essentiE!le kenmerken die tot onmiddellijke afwijzing van de 
woning leiden indien zij niet het gewenste prestatieniveau bezitten; 
lnwisse/bare kenmerken: deze kenmerken mogen slechts ontbreken indien zij voldoende 
gecompenseerd worden door andere kenmerken; 
Relatieve kenmerken: deze kenmerken leiden bij een te lage prestatie niet tot afwijzing van 
de woning. Wei brengen zij een relatieve rangorde aan binnen de woningen die positief 
beoordeeld worden op de overige kenmerken. 

Concluderend kan worden gesteld dat absolute kenmerken niet substitueerbaar zijn. Zij zijn van 
groot belang voor het huishouden en hebben een zware weging in de totaalbeoordeling. De in
wisselbare en relatieve kenmerken zijn wel substitueerbaar. Zij zijn voor het huishouden van minder 
groot belang en werken daarom minder sterk door in de totaalbeoordeling van een woning. 

3.5 De strategische planningsmethode. 

Strategisch voorraadbeheer berust op het principe van marktgerichtheid. Met kennis van de markt 
kunnen de beschikbare middelen zo effectief mogelijk worden aangewend om de gestelde doelen te 
bereiken. 
De strategische planningsmethode is een hulpmiddel voor het doelgericht verzamelen van manage
mentinformatie en het formuleren van strategieE!n. Deze methode is een systematische voorbereid
ing van het antwoord op de vraag: Wanneer zal de organisatie welke produkten aan welk publiek in 
welk marktgebied aanbieden en met welke globale hulpmiddelen en organisatorische voorzieningen 
zal zij dat doen? (Sweringa, 1989) 
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De strategische planningsmethode bestaat uit een aantal stappen, die in figuur 3.3 staan 
weergegeven. De stappen zijn zodanig verwoord dat ze bruikbaar zijn voor een woningbeheerder. 

/ 
1. Doelstelllng, ultgangspunten 

en randvoorwaarden. 

r------------...., r------------...., 
I I 

! ( 2. M811dsegmenten) i 
I ..,... : 
I T I 
I I 

J ( 3. ExtBme analyse) J 
______ _______ J 
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! ( 5. lnterne analyse. ) 
I 

r--------- - --
1 I 

i ( 6.PMC's. ) i 
I I 
I ..,... I 
I T I 
I I 

i ( 1. Strategleen. ) i 
'----- _ ___ __ J 

/ 

~--------( 8. Evaluatle en bljstelllng. 

Figuur 3.3 De strategische planningsmethode. 

1. Doelstelling, uitgangspunten en randvoorwaarden. 

I 
i 

i 

De doelstelling dient expliciet geformuleerd te worden. Op verschillende bestuurlijke niveaus zijn 
uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd waaraan een woningbeheerder zich moet 
houden. 

2. Marktsegmenten. 
De vraagzijde van de woningmarkt kan worden onderverdeeld naar marktsegmenten (ook wel 
doelgroepen genoemd). Door de huishoudens vanuit verschillende perspectieven te bezien kunnen 
verschillende indelingen worden gemaakt. De marktsegmenten kunnen op tal van aspecten be
studeerd worden om zo meer inzicht te krijgen in de vragers en de vraag die zij uitoefenen. 

3. Exteme analyse. 
Het externe onderzoek resulteert in de kansen en bedreigingen voor de woningbeheerder. Deze 
analyse richt zich op omgevingsvariabelen als demografische-, economische-, sociaaVculturele en 
politieke ontwikkelingen. Naast deze algemene ontwikkelingen dienen ook de ontwikkelingen in de 
huur- en koopsector bestudeerd te worden. 

4. Marktcomplexen. 
Het aanbod dient gestructureerd te worden naar groepen woningen, die door de woonconsument als 
identiek worden ervaren en die om die reden als een 'marktcomplexen' kunnen worden aangeduid. 
Evenals de vraagzijde van de markt kan ook het aanbod op tal van aspecten bestudeerd worden. 
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5. lnteme analyse. 
In de interne analyse worden de sterke en zwakke punten van de marktcomplexen en de 
organisatie geanalyseerd. Deze analyse brengt niet alleen de tekorten en zwakten aan het licht, 
welke op korte termijn verbetering behoeven. Het geeft ook de sterke punten aan die bepalend zijn 
voor de richting waarin de woningbeheerder activiteiten kan ontplooien. 

6. Produkt-marktcombinaties. 
Een analyse van marktsegmenten en marktcomplexen op specifieke kenmerken dient te resulteren 
in de identificatie van produkt-marktcombinaties. Door de pmc's in een produkt-marktmatrix weer te 
geven wordt de afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van woningen ge"illustreerd. 

7. Strategiei3n. 
Een confrontatie van de resultaten van de externe en interne analyse in een SWOT-matrix5

, geeft 
een beeld van de strategische keuzemogelijkheden. Met kennis van de pmc's en de huidige 
portefeuille aan woondiensten kunnen vervolgens gepaste strategie~n worden geformuleerd. De 
strategie beschrijft de wegen waarlangs en de middelen waarmee een woningbeheerder zijn 
doelstellingen wit realiseren. Wanneer het strategisch beleid vaststaat dient het geoperationaliseerd 
te worden door het opstellen van plannen voor verschillende functionele deelgebieden. 

8. Eva/uatie en bijstelling. 
In de evaluatie dient in eerste plaats beoordeeld te worden of de uitgangspunten, die aan de 
strategie~n ten grondslag hebben gelegen, nog steeds gelden. Daarnaast kan het op basis van 
vernieuwde inzichten noodzakelijk zijn het model bij te stellen. 

In de strategische planningsmethode is een tweetal fases aan te duiden. Er is sprake van een 
inventariserende en analyserende fase die vooraf gaat aan de oplossingsfase. In de eerste fase 
wordt de relevante informatie verzameld en beoordeeld. In de tweede fase staat het identificeren 
van pmc's en het eigenlijke proces van strategische beleidsvorming centraal. 

De bovenstaande uiteenzetting over de strategische planningsmethode geeft duidelijk de context 
van de probleemstelling van dit onderzoek weer. De produkt-marktcombinaties, die in stap 6 worden 
ge"identificeerd zijn het resultaat van een analyse van de marktsegmenten en de marktcomplexen. 
De pmc's geven aan dat er goede kwalitatieve afstemming bestaat tussen een specifiek 
marktcomplex en een specifieke doelgroep. In stap 7 zijn de pmc's de basiseenheden van het 
strategie-denken. Tezamen met de informatie uit de interne en externe analyse zijn zij de peilers 
voor de beleidsvorming in het kader van strategisch voorraadbeheer. 

5 
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SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats; in deze matrix worden de sterke en zwakke punten van de 
organisatie gerelateerd aan de kansen en bedreigingen uit de omgeving . 



4 HET AFSTEMMINGSMODEL VOOR STRA TEGISCH 

VOORRAADBEHEER EN HET MEETINSTRUMENT VOOR HET 

METEN VAN DE AFSTEMMING TUSSEN VRAAG EN AANBOD 

Dit hoofdstuk luidt de tweede fase van het onderzoek in. De probleemstelling, die zich richt op 
pmc's en de afstemming tussen vraag en aanbod, wordt in zijn context geplaatst door het opstellen 
van het afstemmingsmodel. In paragraaf 4.2 wordt vervolgens het meetinstrument getoond. 

4.1 Het afstemmingsmodel voor strategisch voorraadbeheer. 

De strategische planningsmethode, die in het voorgaande hoofdstuk is besproken, dient als uit
gangspunt voor het afstemmingsmodel voor strategisch voorraadbeheer. De strategische plan
ningsmethode geeft aan welke elementen van de woningmarkt belangrijk zijn voor de strategische 
planning. In hat afstemmingsmodel zijn die elementen op een andere manier geordend, zodat niet 
de strategie maar de mate van afstemming centraal komt te staan. 
Het afstemmingsmodel is een operationeel model dat alle informatie met betrekking tot de vraag 
naar en het aanbod van woningen zodanig ordent en bewerkt, dat hat inzicht biedt in de mate van 
afstemming, nu en in de toekomst. Op daze wijze wordt een basis gelegd voor het formuleren van 
strategieijn opdat in de toekomst een gewenste afstemming tussen vraag en aanbod wordt bereikt. 

Aan de linkerkant in hat afstemmingsmodel (zie figuur 4.1 op de volgende pagina) staan de 'vragers' 
naar woningen met de kansen en bedreigingen, die zij voor de woningbeheerder kunnen vormen. 
Rechts staat de woningbeheerder met de aangeboden woningen, waarin sterke en zwakke punten 
zijn aan te wijzen. In hat midden komen de vraag en het aanbod bij elkaar. De mate van afstemm
ing, die in hat afstemmingsmodel wordt gemeten, is meer dan de identificatie van produkt
marktcombinaties. Hat resulteert namelijk in de mate van afstemming tussen vraag en aanbod zowel 
in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. 

In het afstemmingsmodel is van boven naar beneden een tijdsperspectief af te lezen. In de mate 
van afstemming, die in stap vier gemeten wordt, zijn de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van 
de vraag en het aanbod niet verdisconteerd. Daze afstemming geeft een vrij statisch beeld van de 
werkelijkheid en representeert de mate van afstemming op de kortere termijn. 
Indian een woningbeheerder strategieijn wil formuleren, die op langere termijn tot een gewenste 
afstemming zullen leiden, is het noodzakelijk een interne en externe analyse uit te voeren. 

Hat verschil tussen hat afstemmingsmodel en de strategische planningsmethode is het einddoel. De 
strategische planningsmethode heeft als einddoel het formuleren van strategieijn. Bij hat 
afstemmingsmodel daarentegen staat de gewenste afstemming tussen vraag en aanbod voor ogen. 
Hetgeen kan worden bereikt door hat ten uitvoer brengen van een mix van strategieen. 

De stappen van hat afstemmingsmodel worden achtereenvolgens toegelicht. 

Stap 1. Doelstelling, uitgangspunten en randvoorwaarden. 
De eerste stap die gezet dient te worden is hat vaststellen van de doelstelling. Met welk doel wordt 
hat afstemmingsmodel doorlopen? Wil men allereerst alleen inzicht in de huidige mate van afstem
ming of is men uit op hat formuleren van strategieijn? Afhankelijk van het doel zal stap 4 of stap 10 
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de laatste stap zijn. 
Vervolgens dienen de uitgangspunten te worden vastgesteld, die staan verwoord in de doelstelling 
van de woningbeheerder. Daarvoor dient de doelstelling duidelijk geformuleerd en gekwantificeerd te 
zijn, want pas dan kunnen alternatieve strategie~n worden getoetst. 
Als laatste moet worden nagegaan of bepaalde randvoorwaarden gelden waarmee r~kening moet 
worden gehouden bij het voeren van een strategisch voorraadbeleid. De randvoorwaarden, waar 
een corporatie zich aan moet houden, worden vastgesteld op verschillende bestuurlijke niveaus. Het 
Rijk bijvoorbeeld heeft in de vorm van het BBSH een kader geschapen waarbinnen de corporaties 
hun beleid moeten formuleren, concretiseren en ten uitvoer brengen. Hetzelfde geldt voor het 
gemeentelijk volkshuisvestingsplan en eventueel daaruit voortgekomen convenantafspraken. 

~-------- 1. doelstelllng, ultgangspunten 

2. devraag: 
doelgroepen 

5. exteme analyse 

en randvoorwaarden. 

8. lnterne analyse A 

7. de toekomstlge 9. toekomstlge mate 8. het toekomstlg 
vraag ---+ van afstemmlng ._ aanbod 

r-- ---------------- - - - - ------1 
: 10. : 
I lnteme analyse B I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I strategle6f'I I 
I I 
I I 
I I 

I ( de gewerl8te mate\ toekomstlg aanbod I -r van afstemmlng ) ._ na lngrljpen ! 
I I 
L______ --- ------------------J 

~-----------< 11. evaluatle en bljstelllng 

Figuur 4. 1 Het afstemmingsmodel voor strategisch voorraadbeheer. 

Stap 2. De vraag: de doelgroepen. 
Om enig zicht op de vraagzijde van de markt te krijgen worden allereerst de huishoudens verdeeld 
naar marktsegmenten. Dit kan gebeuren aan de hand van woonwensdeterminerende variabelen. 
Maar de markt kan ook gesegmenteerd worden naar zorggroepen en aandachtsgroepen van beleid. 
De geformeerde marktsegmenten kunnen vervolgens 'gevuld' worden met de lokale 
woningzoekende huishoudens, die tot het marktdeel van de woningbeheerder behoren. 
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Een recent woningmarktonderzoek of een woningzoekendenbestand6 kunnen daarvoor als infor
matiebron dienen. Sommige marktsegmenten blijken dan leeg te zijn of zo klein dat kan worden 
overwogen ze samen te voegen. Volle marktsegmenten daarentegen kunnen worden bestudeerd op 
de noodzaak ze verder te differenti~ren . 

Nu de doelgroepen naar soort en omvang bekend zijn, wordt het tijd ze wat beter te_ leren kennen. 
Onder het motto 'ken uw toekomstige huurder' kunnen de woningzoekenden geanalyseerd worden 
naar huishoudenssamenstelling, leeftijd, inkomen etc. Afhankelijk van de informatie die voorhanden 
is kan misschien ook warden achterhaald 'wat de huurder wil'. lnzicht in de voorkeuren en het 
programma van eisen van de doelgroepen is waardevolle informatie, die in stap 4 gebruikt kan 
warden. 

Stap 3. Het aanbod: marldcomplexen. 
De samenstelling van de woningaanbod wordt grotendeels bepaald door de samenstelling van de 
woningvoorraad en de verdeling van de mutaties over de woningvoorraad. Zoals in paragraaf 3.3 
staat beschreven kan de woningvoorraad eenvoudig warden onderverdeeld naar woonvorm, 
huurprijs en marktcomplexen. Marktcomplexen zijn de basiseenheden waarmee de afstemming 
gemeten kan warden. De omvang van het woningaanbod op korte termijn wordt bepaald door de 
mutaties. Op langere termijn komt daar ook nieuwbouw en aankoop bij. 
Evenals de woningzoekenden dienen ook de portefeuille en de marktcomplexen geanalyseerd te 
warden. De portefeuille kan naar zijn opbouw geanalyseerd warden. De verdeling over eengezins
en meergezinswoningen, grote en kleine woningen, dure en goedkope woningen en oude en nieuwe 
woningen kan in kaart warden gebracht. 
Belangrijk is het inzicht in de marktpositie van de individuele marktcomplexen. Daartoe kunnen 
produktgegevens als de huurprijs, het aantal punten volgens het woningwaarderingsstelsel en de 
puntprijs warden gehanteerd. Daarnaast hebben verhuurders veelal de beschikking over 
procesgegevens. De mutatiegraad, leegstandsgraad en aanbiedingsgraad kunnen warden 
samengevat in de zogenoemde Verhuurbaarheidsindex (Nauta, 1991). Een soortgelijk instrument is 
de Populariteitsindex, waarin de inschrijvingsgraad en de verhuisgeneigdheid warden geaggregeerd 
(Tibosch, 1993). Voor een overzichtelijke presentatie van deze gegevens is het verstandig gebruik 
te maken van een positiematrix (Boekhorst en Smeets, 1990). Dit is een assenstelsel met vier 
kwadranten waarin de marktcomplexen op basis van twee variabelen ten opzichte van elkaar 
kunnen warden gepositioneerd. 

Stap 4. De mate van afstemming tussen vraag en aanbod. - het meetinstrument. 
De mate van afstemming heeft een kwalitatieve en een kwantitatieve dimensie. Voordat de 
afstemming gemeten wordt moeten eerst de gevraagde en de geboden prestaties meetbaar 
gemaakt worden. Aan de hand van een lijst van produktkenmerken kunnen de voorkeursprofielen 
van de doelgroepen en de prestatieprofielen van de marktcomplexen worden opgesteld. 
De kwalitatieve afstemming kan nu worden gemeten door de produkt-marktcombinaties te 
identificeren op basis van overeenstemming tussen de voorkeurs- en prestatieprofielen. Men kan 
spreken van een produkt-marktcombinatie wanneer het prestatieprofiel van een marktcomplex gelijk 
is aan of een hoger prestatieniveau heeft dan het voorkeursprofiel van een doelgroep. 
Ook procesgegevens als de reden van vertrek of weigering, de verhuisgeneigdheid, de inschrij
vingsgraad of de vraagdruk en de woonduur impliceren een goede of slechte relatie tussen 
specifieke doelgroepen en een specifieke marktcomplexen. Een voorwaarde daarbij is wel dat al 

6 lndien een woningzoekendenbestand als informatiebron word! gebruikt, is het zeer belangrijk dat word! nagegaan 
In hoeverre het bestand betrouwbaar Is. Vervuiling, sturing van de voorkeur en zogenoemde wachttijdopbouwers 
zijn veel voorkomende nadelen van dergelijke bestanden. 
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deze procesgegevens per marktcomplex en per doelgroep geregistreerd staan. Is dat het geval dan 
kunnen de procesgegevens een nuancering aanbrengen in de reeds ge"fdentificeerde pmc's. 
De kwantitatieve afstemming kan vervolgens worden vastgesteld door een produkt-marktmatrix, 
waarin de ge"identificeerde pmc's kunnen worden afgebeeld, van aantallen te voorzien. 

Stap 5. Exteme analyse. 
De externe analyse richt zich op allerlei factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de 
vraag naar woondiensten. Oat kunnen onder andere zijn: demografische, sociaaVculturele, 
economische en politieke veranderingen, ontwikkelingen op de woningmarkt en de plannen van de 
concurrentie. Als gevolg van die veranderingen zullen bijvoorbeeld sommige doelgroepen in omvang 
groeien of juist afnemen. Andere doelgroepen wijzigen hun woonwensen en gaan zich misschien op 
de koopsector richten. Door gebruik te maken van scenario's, die een mogelijk toekomstbeeld 
aangeven, wordt inzicht in de kansen en bedreigingen voor de woningbeheerder geboden. 

Stap 6. lnteme analyse A. 
De interne analyse wordt in twee delen opgesplitst. Deel A richt zich op de woningvoorraad in de 
toekomst. Veroudering van de woningvoorraad, reeds geplande of gestarte onderhouds- en 
renovatiewerkzaamheden en nieuwbouw, huurprijsdifferentiatie en ontwikkelingen met betrekking tot 
de zittende bewoners van de marktcomplexen zullen hun invloed doen gelden op de marktpositie 
van de marktcomplexen. Deze analyse geeft een gedeeltelijk inzicht in de sterke en zwakke punten 
van de woningvoorraad. Deel B van de interne analyse komt in stap 10 aan de orde. 

Stap 7. De toekomstige vraag. 
Kennis van de doelgroepen in combinatie met de externe analyse duiden globaal aan hoe naar 
verwachting de vraag naar woondiensten (qua aard en omvang) er in de toekomst uit zal zien. 

Stap 8. Het toekomstig aanbod. 
Kennis van de portefeuille woondiensten in combinatie met de interne analyse A geven aan hoe het 
woningaanbod (qua omvang, kwaliteit en marktpositie) er zonder strategische ingrepen in de toe
komst uit zal zien. 

Stap 9. De toekomstige mate van afstemming. 
De mate van afstemming tussen de toekomstige vraag en het toekomstig aanbod kan op een zelfde 
wijze worden bepaald als in stap 4. De woningbeheerder dient zich dan af te vragen of die gemeten 
afstemming wenselijk is. lndien over de toekomstige afstemming negatief wordt geoordeeld is het 
noodzakelijk in te grijpen door het formuleren en ten uitvoer brengen van strategieen. 

Stap 10. Een verdergaande inteme analyse en het fonnuleren van strategieen. 
lnterne analyse B stelt de (on)mogelijkheden vast die in feite als grenzen fungeren waarbinnen een 
woningbeheerder strategieen kan formuleren. De interne analyse B richt zich onder andere op de 
middelen van de organisatie en de sterke en zwakke punten van de marktcomplexen en de 
daarmee samenhangende corrigeerbaarheid. 
Na de analyse kunnen strategieen op het niveau van de portefeuille en de marktcomplexen worden 
geformuleerd. Strategieen op portefeuilleniveau kunnen betrekking hebben op aan- en verkoop van 
woningen, strategische nieuwbouw, marktgericht onderhoudsbeleid, huurprijsbeleid, 
doelgroepenbeleid, de woonruimteverdeling in relatie tot de doorstroming en buurtbeheer. Op het 
niveau van het individuele marktcomplex kan een strategie de vorm hebben van een marketingplan, 
dat op alle aspecten van de marketing-mix is toegespitst op een specifieke doelgroep. 
Door de strategieen de komende jaren ten uitvoer ten brengen, wordt gestreefd naar de gewenste 
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afstemming tussen vraag en aanbod. Op deze wijze wordt de woningvoorraad ook op lange termijn 
effectief en marktgericht beheert. 

Stap 11. Eva/uatie en bijstelling. 
Natuurlijk dient het stappenplan bij tijd een wijlen opnieuw doorlopen te warden. Ver~nderstellingen 
en randvoorwaarden, waarop de strategieen zijn gebaseerd kunnen immers wijzigen. Ret is dan 
noodzakelijk de strategieen bij te stellen. 

4.2 Het instrument voor het meten van de afstemming tussen vraag en aanbod. 

De operationalisatie van stap 4 van het afstemmingsmodel resulteert in een meetinstrument, 
waarmee de mate van afstemming tussen vraag en aanbod kan warden gemeten. 

Daarmee wordt een antwoord gegeven op de probleemstelling, die luidt: 
"Hoe kunnen de doe/groepen voor een marktcomplex worden gel"dentificeerd en hoe kan vervolgens 
de mate van kwalitatieve en kwantitatieve afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van 
woningen worden vastgesteld? Dit al/es op een zodanige wijze dat de resultaten a/s basis kunnen 
dienen voor het formuleren van een strategisch voorraadbeleid." 

2.devraag: 
doelgroepen 

Figuur 4.2 Een deel van het afstemmingsmodel. 

3. het aanbod: 
maridoomplexen 

In stap 4 van het afstemmingsmodel warden de doelgroepen en de marktcomplexen, die in de twee 
voorgaande stappen zijn geanalyseerd, aan elkaar gerelateerd (zie figuur 4.2). Deze paragraaf toont 
de precieze operationalisatiewijze van stap 4. Allereerst worden de uitgangspunten voor het ontwerp 
van het meetinstrument besproken, waarna tot de operationalisatie wordt overgegaan. 

4.2.1 Uitgangspunten voor het ontwerp van het meetinstrument. 

De uitgangspunten, die bij het ontwerpen van het meetinstrument zijn gehanteerd, luiden: 
1. Gewerkt wordt met de doelgroepen en de marktcomplexen, die in stap 2 en 3 van het 

afstemmingsmodel zijn onderscheiden. 
2. De afstemming wordt gemeten aan de hand van produktgegevens. Deze data zijn zonder 

veel problemen te achterhalen. Dit in tegenstelling tot de procesgegevens die veelal niet per 
marktcomplex en per doelgroep staan geregistreerd. 

3. Bij de keuzebeoordeling van een woning zal een huishouden de woning op een aantal 
relevante kenmerken beoordelen (het huishouden vanuit cognitief perspectief) . 

4. De subjectieve totaalwaardering voor een woning zal warden bepaald door een gewogen 
combinatie van de deelwaarderingen voor de produktkenmerken (de informatie-integratie 
theorie) 

5. Kwaliteit is een subjectief begrip. Beter kan gesproken worden over 'waardering', hetgeen 
een resultante is van de prestaties van het produkt en de preferenties van een huishouden. 
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4.2.2 De geboden en gevraagde prestaties meetbaar gemaakt. 

De totale prestatie van een woning wordt bepaald door de afzonderlijke prestaties op tal van 
produktkenmerken. Een woning wordt daarom beschouwd als een verzameling van 
produktkenmerken. 
De produktkenmerken kunnen onder vijf onderdelen worden geschaard, te weten: de woning , het 
gebouw, de fysieke w9onomgeving, de sociale woonomgeving en de beeldvorming. Van elk 
onderdeel zijn een aantal kenmerken aangewezen, die van invloed zijn op de waardering van een 
huishouden voor een specifieke woning. Daartoe zijn de 'voorschriften en wenken' uit 1965 (VROM, 
1971), het woningwaarderingsstelsel en het seniorenlabel (Scherpenisse, 1993) kritisch bestudeerd 
en samengevat tot 44 produktkenmerken (zie figuur 4.3). 

ontsluiting van de woning 
relatie vertrekken in de woning 
afwerking interieur 
totale oppervlakte vertrekken 
grootte woonkamer 
grootte keuken 

aantal slaapkamers 
grootte hoofdslaapkamer 
grootte tweede slaapkamer 

aankledingsgroen 
gebruiksgroen 
dagelijkse voorzieningen 

afstand tot centrum 
parkeergelegenheid 
halte openbaar vervoer 
speelgelegenheid voor kinderen < 12 jaar 

beeldvorming van het complex 
imago van het complex 

Figuur 4.3 De produktkenmerken. 

grootte badkamer 
bergruimte 

zolder 
prive buitenruimte 

sanitaire voorzieningen 
warmwatervoorzienlng 
wasmachine-aansluiting 
verwarming en ventilatie 

isolatie 

speelgelegenheid voor kinderen ::!: 12 jaar 
basisschool 
verkeersvelligheid in woonstraten 
geluidshinder door verkeer 
beTnvloeding wonen/nlet-wonen 
milieu-hinder bedrijven 

Imago van de buurt 

Om de prestatie van de woning te kunnen meten zijn de prestaties van de produktkenmerken in 
meetbare termen omschreven, onderverdeeld naar 5 prestatieniveaus. Daarbij representeert de 
score 3 een gemiddelde, score 1 een zeer lage en score 5 een zeer hoge prestatie (zie figuur 4.4). 
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In Bijlage 4.1 staan de 5 prestatieniveau's van alle produktkenmerken beschreven. 
De totale prestatie van de woning kan samenvattend warden weergegeven in een reeks van 
getallen, de prestatiescores of grafisch in de vorm van een prestatieprofiel. 

Grootte woonkamer: Parkeergelegenheid: 
5. ~ 30 m• 5. parkeren op eigen terrein (garage of carport) 
4. 25-30 m• 4. parkeren in garagebox elders 
3. 21-25 m• 3. parkeren voor de deur 
2. 18-21 m• 2. parkeren in de straat 
1. < 18 m• 1. parkeren op meer dan 100 m van de woning 

Figuur 4.4 Twee produktkenmerken in meetbare termen omschreven. 

Elke doelgroep zal met betrekking tot de produktkenmerken voorkeursnormen hebben. Dit zijn in 
feite de woonwensen uitgedrukt in de prestatieniveau's van de produktkenmerken. De 
voorkeursnormen zijn de prestaties die een doelgroep van een woning verlangt. Evenals de 
prestatie van de woning kunnen ook de woonwensen warden uitgedrukt in een reeks van getallen, 
de voorkeursnormen of grafisch in de vorm van een voorkeursprofiel. 
Binnen de doelgroepen kunnen (volgens de richtlijnen in het BBSH) een primair en secundair 
marktsegment warden onderscheiden. Samenhangend met dat onderscheid bestaan er ook 
verschillen tussen de voorkeursnormen van het primaire en secundaire segment van een doelgroep. 

De benodigde gegevens om de prestaties van de marktcomplexen in kaart te brengen zijn veelal 
deels aanwezig in de vorm van het woningwaarderingsstelsel. Daarnaast is aanvullende 
dataverzameling nodig binnen de verhurende organisatie, bij de verschillende gemeentelijke 
diensten en het arbeidsbureau. 
Het in kaart brengen van de voorkeursnormen is minder eenvoudig. De tot dusver verrichtte studies 
naar woonwensen zijn niet gedetailleerd genoeg om de voorkeursnormen van een doelgroep op een 
dergelijk gedetailleerd niveau vast te stellen. Dergelijke studies hebben als tweede nadeel dat ze 
niet zonder meer representatief kunnen warden geacht voor de lokale woonwensen, die deels 
warden bepaald door de lokale woningvoorraad en het lokale aanbod. 
Een oplossing voor dit informatietekort kan warden gevonden binnen de verhurende organisatie. 
Door frequent contact met bewoners en woningzoekenden hebben medewerkers vaak een redelijk 
objectief beeld van de voorkeursnormen van de doelgroepen. Tezamen met medewerkers kunnen 
de lokale voorkeursnormen van de doelgroepen warden vastgesteld. 

4.2.3 Het meetinstrument: de afstemming tussen vraag en aanbod gemeten. 

Het meetinstrument bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de kwalitatieve afstemming 
gemeten en in het tweede deel komt de kwantitatieve afstemming aan bod. Figuur 4.5 toont de vier 
stappen, die achtereenvolgens warden doorlopen. 

I De kwalitatieve afstemming • de identificatie van produkt-marlctcombinaties. 

Zoals in uitgangspunt 3 staat vermeld, wordt het huishouden vanuit cognitief perspectief bezien. Oat 
heeft tot gevolg dat uit de 44 produktkenmerken een aantal relevante produktkenmerken zijn 
geselecteerd, die in hoge mate de woning defini~ren en daarom bepalend zijn voor de woningkeuze. 
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PMCscore1 ! 
PMCscore2 

• • 
A: meten 

PMCscore 1 

PMCscore2 + 

PMC 

B: oomblneren 

I De kwalltatieve afstemmlng 

.mr .mr 
Vraag .mr Ill 

Aanbod .mr .mr 
.mr 

0 + 0 

At stemming 
0 + - + 

0 

C:deomvang D: kwantlficeren 

II De kwsntltatieve afstemmlng 

Figuur 4.S Het meetinstrument. 

Uit een recent onderzoek is gebleken dat de volgende 11 produktkenmerken vaak voorkomen in een 
Decision Plan Net (beslisboom) of door een huishouden als belangrijk worden ervaren 

(van Kempen, 1994): 
1) de ontsluiting van de woning; 
2) de relatie tussen de vertrekken; 
3) de afwerking van het interieur; 
4) de totale oppervlakte van de vertrekken; 
5) de grootte van de woonkamer; 
6) het aantal slaapkamers; 
7) de bergruimte; 
8) de prive buitenruimte; 
9) de verwarming en ventilatie; 
10) de isolatie en 
11) de lift. 

Alie doelgroepen zullen deze kenmerken, die betrekking hebben op de woning en het gebouw, in 
meer of mindere mate mee Iatan wegen bij de beoordeling van een woning. Enkele doelgroepen 
voegen daar nog specifieke aandachtspunten met betrekking tot de woonomgeving aan toe. 
Senioren en bejaarden hebben als aandachtspunten: de dagelijkse voorzieningen, de halte van het 
openbaar vervoer, de veiligheid van de openbare ruimte en de congruentie van het woongedrag. 
De huishoudens met kinderen hebben als aandachtspunten: de speelgelegenheid, de basisschool, 
de verkeersveiligheid en de congruentie van het woongedrag. 
Bij de eenoudergezinnen kan daar de veiligheid van de openbare ruimte aan worden toegevoegd. 

De overige produktkenmerken, die niet bepalend zijn voor het keuzeproces, zijn wet bepalend voor 
de relatieve rangorde van de marktcomplexen, waarin een doelgroep ge'interesseerd is. Deze 
kenmerken zullen later worden gebruikt in de zogenoemde Profielscore. 
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De 11 produktkenmerken op het niveau van de woning en het gebouw worden van wegingsfactoren 
voorzien7

• Een wegingsfactor geeft het belang van het kenmerk in de subjectieve totaalwaardering 
van een huishouden weer (zie uitgangspunt 4). 
Sommige kenmerken hebben voor alle huishoudens binnen een doelgroep een absoluut karakter. 
Men kan dan spreken van eisen. Deze kenmerken moeten onvoorwaardelijk een vold~ende 
prestatieniveau bezitten . Andere kenmerken hebben voor het ene deel van een doelgroep een ab-

. soluut karakter en voor het andere deel een inwisselbaar karakter. 
Afhankelijk van de verdeling absoluut I inwisselbaar zijn de volgende wegingsfactoren toegekend: 
• 1 O: voor het grootste dee I van de doelgroep een absoluut kenmerk; 
• 5: voor evenredige delen van de doelgroep een absoluut en een inwisselbaar kenmerk; 
• 3: voor het grootste deel van de doelgroep een inwisselbaar kenmerk 
De wegingsfactor 0 geeft aan dat een kenmerk voor een bepaak:le doelgroep onbelangrijk is voor de 
beoordeling van de woning. Hat kenmerk speelt enkel een rot bij de relatieve rangorde van de 
marktcomplexen, waarover de doelgroep positief oordeelt. 

De identificatie van de produkt-marktcombinaties wordt uitgevoerd in een tweetal stappen. Als 
eerste wordt de subjectieve waardering van een doelgroep voor een marktcomplex vastgesteld aan 
de hand van een tweetal PMCscores. Vervolgens resulteert de combinatie van de PMCscores in de 
identificatie van de produkt-marktcombinaties. 

Stap A. Het meten van PMCscore 1 en PMCscore 2. 
PMCsoore1 ! 
PMCsoore2 Op het niveau van de woning en het gebouw wordt eerst gecontroleerd of het 

marktcomplex aan de eisen van de doelgroep voldoet. Dan worden de ~ ~ 

7 

prestatiescores van de 11 produkt-kenmerken een voor een gerelateerd aan de 
voorkeursnormen van de doelgroep. De waardering voor het kenmerk zal positief zijn indien 
de prestatiescore hoger is dan of gelijk is aan de voorkeursnorm. Wanneer de 
prestatiescore lager is dan de voorkeursnorm, zal de waardering van de doelgroep negatief 
zijn (zie uitgangspunt 5). 

Het kan voorkomen dat een marktcomplex op enkele van de 11 produktkenmerken niet 
voldoet aan de voorkeursnorm. Omdat op grote delen van de woningmarkt nog sprake is 
van een schaarste, zal een aantal woningzoekenden de acceptatiegrens tot onder hun 
voorkeursnormen verlagen en genoegen nemen met een iets mindere woning. Dit is het 
resultaat van het substitutiegedrag. Natuurlijk zit er een limiet aan het verlagen van de 
acceptatiegrens. Voortopig wordt aangenomen dat een woning wordt geaccepteerd, zolang 
de onderprestatie niet groter is dan 10%. Nader onderzoek kan in een ander percentage 
resulteren. 

Na de beoordeling van de woning en het gebouw wordt het marktcomplex beoordeek:I op de 
aandachtspunten ten aanzien van de woonomgeving. Indian het marktcomplex op alle 
aandachtspunten vok:loende presteert, is de waardering van de doelgroep positief. Wanneer 
het marktcomplex onderpresteert, zal de doelgroep substitutiegedrag vertonen mits de 
onderprestatie niet te groot is. 

Aan de aandachtspunten met betrekking tot de woonomgevlng worden geen wegingsfactoren toegekend. De reden 
hiervoor is het feit dat in de literatuur weinig melding wordt gemaakt van het belang van de woonomgevinga
kenmerken. Dit in tegenatelling tot de kenmerken van de woning, waarvan redelijk eenvoudlg de weglngafactoren 
kunnen worden verzameld . 
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De bovenstaande beoordeling leidt tot een tweetal PMCscores, die de subjectieve waarde
ring van een specifieke doelgroep voor een marktcomplex representereh. 

PMCscore 1: 
Toetsing van de 11 produktkenmerken met betrekking tot de woning en het .gebouw. 

PMCscore 1 = 0 indien niet aan de eisen wordt voldaan; 
PMCscore 1 = 1 indien de prestatiescore van elk kenmerk ~ voorkeursnorm; 
PMCscore 1 = een getal tussen 0 en 1 

PMCscore 2: 

indien de prestatiescore van enkele kenmerken lager is dan de 
voorkeursnorm. PMCscore 1 wordt dan berekend met de 
onderprestaties en luidt: PMCscore 1 = 1 + ( L (w*(p-n)) IL (w*n)) 
waarbij: (p-n) = de onderprestaties (prestatie - norm) 

w = wegingsfactor 
n = de voorkeursnormen van de 11 kenmerken. 

Toetsing van de aandachtspunten met betrekking tot de woonomgeving. 

PMCscore 2 = 1 indien de prestatiescore per aandachtspunt ~ voorkeursnorm; 
PMCscore 2 = een getal tussen 0 en 1 

indien de prestatiescore van enkele aandachtspunten lager is dan 
de voorkeursnorm. PMCscore 2 wordt dan berekend met de 
onderprestaties en luidt: PMCscore 2 = 1 + ( L (p-n) I L (n) ) 
waarbij: (p-n) = de onderprestaties (prestatie - norm) 

n = voorkeursnormen van de aandachtspunten. 

Opmerking: De laatste formule van beide PMCscores resulteert in een getal tussen 0 en 1. 
Als de uitkomst bijvoorbeeld 0,8 is, dan is de onderprestatie 20% van de prestatie die door 
de doelgroep gewenst wordt. 

PMCscore 1 
Stap B. De identificatie van pmc's - een combinatie van PMCscore 1 en 
PMCscore 2. 

PMCscore2 + 

PMC In stap B wordt vastgesteld of er tussen het marktcomplex en de doelgroep sprake 
is van een produkt-marktcombinatie. Daarvoor wordt aangenomen dat een pmc 

bestaat indien de subjectieve waardering van de doelgroep voor het marktcomplex positief 
is. Dit is het geval wanneer PMCscore 1 en PMCscore 2 gelijk zijn aan 1. 
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Wanneer er daarnaast van uitgegaan wordt dat onderprestaties voor 10% worden 
gesubstitueerd kan er ook gesproken worden van een pmc, wanneer het marktcomplex voor 
beide PMCscores minimaal een 0,9 scoort. 

De ge"identificeerde pmc's kunnen worden weergegeven in een produkt-marktmatrix (zie 
figuur 4.6). Deze matrix biedt in een oogopslag een overzicht van de pmc's tussen de 
marktcomplexen in een portefeuille en de doelgroepen. Zo wordt de kwalitatieve afstemming 
getoond. 

De produkt-marktmatrix bestaat uit twee assen. Op de horizontale as staan de doelgroepen 
en op de verticale as staan de marktcomplexen. De produkt-marktcombinaties staan met 
een kruis aangeduid. 



Het afstemmingsmode/ en het meetinstrument 

Markt.en: Doelgroepen. 

A B C D E 

Figuur 4.6 Een produkt-marktmatrix. 

Op een drietal manieren kan de produkt-marktmatrix worden bestudeerd. Als eerste kan 
voor elke doelgroep verticaal worden afgelezen of de portefeuille veel of weinig gepaste 
keus biedt. Ook wordt duidelijk welke doelgroepen veeleisend zijn. Zij zullen 
verhoudingsgewijs minder pmc's vormen met de marktcomplexen dan de doelgroepen met 
lagere voorkeursnormen. Ten tweede kan horizontaal worden afgelezen hoe een 
marktcomplex in de markt ligt. Zijn de geboden prestaties zodanig dat het met veel 
doelgroepen een pmc vormt of blijkt de inzetbaarheid zich te beperken tot een klein aantal 
doelgroepen. Als derde toont de produkt-marktmatrix van elke specifieke combinatie tussen 
een marktcomplex en een doelgroep of er al dan niet sprake is van een pmc. 

II De kwantitatieve afstemming • het kwantificeren van de produkt-marlctmatrix. 

De kwantificering van de afstemming tussen vraag en aanbod vindt eveneens plaats in twee 
stappen. Het uitgangspunt is de produkt-marktmatrix waarin de pmc's staan aangegeven. 

Jltf Jltf 
Vraag Jltf Ill 

Aanbod Jltf Jltf 
Jltf 

Stap C. Het vaststellen van de omvang van vraag en aanbod. 

De meetperiode dient als eerste te worden gekozen. Een periode van minimaal 
drie of vier jaar komt de betrouwbaarheid van de resultaten ten goede. Vervolgens 
moet worden vastgesteld hoe groot de vraag en het aanbod in die periode zijn . Het 

aantal woningzoekende huishoudens per doelgroep dat binnen die periode een woning wil, 
kan worden achterhaald door middel van een woningmarktonderzoek. Het aanbod wordt 
bepaald door het gemiddeld aantal mutaties per marktcomplex in de meetperiode. Daar kan 
het aantal nieuw op te leveren woningen en eventueel aan te kopen bezit aan worden 
toegevoegd. 

Het verschil tussen de totale vraag en het totale aanbod geeft aan of er sprake is van een 
aanbieders- of een vragersmarkt. Het is dan nog maar de vraag of deze conclusie op de 
gehele portefeuille en op alle doelgroepen van toepassing kan worden verklaard. Om daar 
wat meer zicht in te krijgen worden in stap D de aangeboden woningen over de 
woningzoekenden uit de doelgroepen verdeeld. 
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0 + - 0 
Stap D. De afstemming gekwantificeerd. 

Afstemmlng In deze stap wordt de produkt-marktmatrix geanalyseerd, die is voorzien van het 
aantal geboden woningen per marktcomplex en het aantal woningzoekende 

0 + - + 
0 

huishoudens per doelgroep. Allereerst wordt de produkt-marktmatrix geordend. De 
verschillende marktcomplexen met overeenkomstige doelgroepen worden biJ elkaar in 
clusters geplaatst. Op deze manier ontstaan produktgroepen. Een produktgroep omvat een 
groep van marktcomplexen waarin dezelfde doelgroepen ge"fnteresseerd zijn. 
De analyse van de produkt-marktmatrix is gestoeld op het 'doelmatigheidsprincipe'. Oat wil 
zeggen dat indien een marktcomplex een combinatie vormt met meerdere doelgroepen, die 
doelgroep de voorkeur krijgt waardoor de kwaliteiten van het marktcomplex het meest 
warden gewaardeerd en ook hat meest volledig warden geconsumeerd. Een hulpmiddel 
hiervoor is de (nog te bespreken) Profielscore. 

In deze handwijzer voor de analyse wordt uitgegaan van een schaarstemarkt. Bij de 
verdeling van de woningen over de woningzoekenden gelden de volgende regels: 
• de meest 'doelmatige' doelgroep krijgt de woningen toegewezen, die binnen haar 

interesseveld de hoogste relatieve rang innemen. De Profielscore geeft hierover 
uitsluitsel. 
de woningen die overblijven warden vervolgens toebedeeld aan de tweede meest 
'doelmatige' doelgroep. 

De gekwantificeerde produkt-marktmatrix is het eindresultaat van de toepassing van het 
meetinstrument. 
Uit de gekwantificeerde produkt-marktmatrices kan het volgende warden afgelezen: 

Kwantitatieve tekorten: aangegeven staat voor welke doelgroepen te weinig 
woningen warden aangeboden en aan welk soort woningen dus een tekort is; 
Kwantitatieve overschotten: dit zijn de woningen die na verdeling overblijven of de 
woningen die geen pmc met een doelgroep vormen. In theorie is geen enkele 
doelgroep ge"fnteresseerd. In de praktijk van de schaarstemarkt zullen de 
woningzoekenden met een zwakke positie (met name de alleenstaande starters) 
substitutiegedrag vertonen en als eerste deze woningen accepteren. Men kan dan 
spreken van een acceptatie van een kwalitatief tekort, 

• Kwalitatieve overschotten: dit zijn de woningen die niet aan de meest 'doelmatige' 
maar wel aan een andere doelgroep kunnen warden toegewezen. Een deel van de 
woningvoorraad heeft een te hoge kwaliteit. Met woningen van een mindere kwaliteit 
kan ook aan de gevraagde prestaties warden voldaan. 

De Profielscore: een hulpmiddel. 

In de Profielscore warden de prestatiescores van de 44 produktkenmerken aan de voorkeursnormen 
van een doelgroep gerelateerd. De mate van over/onderprestatie van een marktcomplex, in de ogen 
van een doelgroep, wordt op de volgende wijze vastgesteld: de som van de prestatiescores wordt 
gedeeld door de som van de voorkeursnormen. Door de Profielscore ook voor de vijf niveaus 
(woning, gebouw, fysieke en sociale woonomgeving en beeldvorming) afzonderlijk te berekenen 
wordt inzichtelijk hoe de totale Profielscore is opgebouwd en waar de sterke en de zwakke punten 
van het marktcomplex zitten. 
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Het afstemmingsmodel en het meetinstrument 

waarbij: x = prestatiescore van het marktcomplex op een bepaald kenmerk 
n = voorkeursnorm van een doelgroep betreffende een bepaald kenmerk 

opmerking : indien de voorkeursnorm voor een specifiek kenmerk nul is, dan wordt de prestatie van het betreffende kenmerk 
niet meegeteld. De doelgroep is immers absoluut niet geTnteresseerd in het betreffende kenmerkl 

lndien de Profielscore groter is dan 1, is er sprake van een overprestatie en de doelgroep zal het 
marktcomplex positief waarderen. Is de Profielscore kleiner dan 1, dan is er sprake van een 
onderprestatie, hetgeen resulteert in een negatieve waardering. 

De PMCscore bepaalt of een doelgroep wel of niet ge"interesseerd is in een marktcomplex. Maar 
indien een doelgroep een combinatie vormt met meerdere marktcomplexen zal de Profielscore de 
onderlinge rangorde van de marktcomplexen tonen. Wanneer het aanbod grater is dan de vraag 
zullen de woningzoekenden het eerst voor het marktcomplex met de hoogste relatieve rang en dus 
met de hoogste Profielscore kiezen. 
Daarnaast heeft de Profielscore nog een functie bij het bepalen van de doelmatigheid. Er is sprake 
van een maximale doelmatigheid wanneer de prestatiescores gelijk zijn aan de voorkeursnormen. 
De Profielscore is dan gelijk aan 1. 

4.3 ldeeen over de gebruiksmogelijkheden van de resultaten van het meetinstrument. 

Uit de resultaten van het meetinstrument kunnen verschillende soorten beleidsinformatie warden 
afgelezen. In deze paragraaf wordt kort aangegeven wat zoal de gebruiksmogelijkheden van de 
resultaten zijn. 

Tot de resultaten van het meetinstrument behoren: 
de geboden en gevraagde prestaties, uitgedrukt in prestatiescores en voorkeursnormen; 
de kwalitatieve afstemming: pmc's in een produkt-marktmatrix en 
de kwantitatieve afstemming: een gekwantificeerde produkt-marktmatrix. 

De geboden en gevraagde prestaties, uitgedrukt in prestatiescores en voorkeursnonnen. 
De prestatiescores van een marktcomplex geven inzicht in het niveau van de geboden prestaties. 
Met deze informatie kan de corrigeerbaarheid van het marktcomplex warden vastgesteld. Bij
voorbeeld bij de positionering van een marktcomplex kan aan de hand van de prestatiescores 
warden achterhaald welke produktkenmerken gecorrigeerd dienen te warden om de prestaties van 
het marktcomplex (beter) bij de voorkeuren van een doelgroep aan te laten sluiten. 
De voorkeursnormen kunnen bij strategische nieuwbouw, renovatie en aankoop van woningen 
warden gehanteerd als richtlijnen waaraan de woningen tenminste dienen te voldoen. Daarnaast 
kunnen de voorkeursnormen sturing geven aan een marktgericht onderhoudsbeleid. Kennis van wat 
de huurders wel of niet belangrijk vinden, kan bepalend zijn voor de volgorde en keuze van 
onderhoudswerkzaamheden. 

De kwalitatieve afstemming: pmc's in een produkt-marktmatrix. 
In een produkt-marktmatrix kan per doelgroep worden afgelezen of in de portefeuille veel of weinig 
'gepaste' marktcomplexen voor een doelgroep aanwezig zijn. Met deze informatie kan richting 
warden gegeven aan een doelgroepenbeleid. 
Eveneens kunnen uit een produkt-marktmatrix de potentiele doelgroepen voor ieder marktcomplex 
warden afgelezen. Daardoor warden de mogelijkheden voor positionering, ofwel de inzetbaarheid 
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van het complex duidelijk. Bij stagnatie van de vraag naar woningen door een doelgroep kan de 
woningbeheerder het marktcomplex herpositioneren door het aantrekkelijk of toegankelijk (woon
ruimte-verdelingsregels) te maken voor een andere doelgroep. 
Gerelateerd aan de leeftijdsklassen van de potenti~le doelgroepen kan de 'levensloopbestendigheid' 
van een marktcomplex worden vastgesteld. Oat wil niet zeggen dat het daarom versJa~dig is 
doelgroepen van dezelfde omvang maar van uiteenlopende leeftijdsklassen tegelijkertijd in een 
marktcomplex te huisvesten. Er moet immers gewaakt worden voor botsende leefstijlen. Wei wordt 
hiermee aangegeven of de zittende bewoners na verloop van tijd waarschijnlijk een andere woning 
willen, of dat de woning aan de woonwensen blijft voldoen bij het toenemen van de leeftijd van de 
bewoners. 
Als laatste kan uit een produkt-marktmatrix worden afgelezen welke marktcomplexen met geen 
enkele doelgroep een pmc vormen. Deze complexen zullen waarschijnlijk als eerste verhuur
baarheidsproblemen geven bij het kantelen van de deelmarkt van een aanbieders- naar een 
vragersmarkt. 

De kwantitatieve afstemming: een gekwantificeerde produkt-marl<fmatrix. 
Een gekwantificeerde produkt-marktmatrix geeft aan voor welke doelgroepen en marktcomplexen 
sprake is van een kwantitatief tekort of een overschot aan woningen. De verschillen op de 
deelmarkten kunnen zodanig groot zijn dat tegelijkertijd sprake is van een tekort en een overschot. 
Tevens kunnen kwalitatieve tekorten en overschotten uit een produkt-marktmatrix worden afgelezen. 
Van een kwalitatief tekort is sprake wanneer een woningzoekende na substitutie een woning ac
cepteert, die in eerste instantie niet aan de gevraagde prestaties voldoet en die dus geen pmc vormt 
met de doelgroep. Van een kwalitatief overschot is sprake wanneer een woning bij het uitblijven van 
de vraag door de 'doelmatige' doelgroep aan een minder 'doelmatige' doelgroep wordt toegewezen. 
De gesignaleerde kwantitatieve en kwalitatieve tekorten en overschotten kunnen richting geven aan 
het beleid ten aanzien van strategische nieuwbouw, verkoop en aankoop van woningen etc. 
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5 WONINGSTICHTING AERT SWAENS TE VELDHOVEN -

'DE AFSTEMMING GEMETEN' 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de praktijktoepassing van het meetinstrument voor het 
meten van de afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van woningen. Woningstichting Aert 
Swaens te Veldhoven is bereid gevonden om mee te werken aan de derde fase van dit onderzoek. 

5.1 lnleiding 

Woningstichting Aert Swaens is reeds zo'n dertig jaar werkzaam in Veldhoven. Momenteel heeft de 
stichting ongeveer 3/4 deel van de non-profit huurwoningen in haar bezit en daarmee is ze de 
grootste sociale verhuurder in Veldhoven. 

Een stukje geschiedenis. 
Woningstichting Aert Swaens is in 1934 in Goirle opgericht. Aanvankelijk had zij tot doel in het 
industriegebied van Tilburg werkzaam te zijn voor de volkshuisvesting. In 1963 werd in Veldhoven 
de behoefte gevoeld voor een plaatselijke woningcorporatie, maar toelating kon moeilijk worden 
verkregen. Woningstichting Aert Swaens verkocht haar 8 woningen in Goirle en vestigde zich in 
Veldhoven. In de jaren daarna is Aert Swaens uitgegroeid tot een woningstichting met een kleine 
drieduizend woningen. 

Het doe/ en de organisatiestructuur. 
De woningstichting Aert Swaens is een rechtspersoon met als doel werkzaam te zijn op het terrein 
van de volkshuisvesting in Veldhoven. In de loop van 1994 zullen de statuten worden aangepast 
aan het BBSH. De belangrijkste wijzigingen betreffen het aanvragen van regionale toelating voor het 
gebied van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, waartoe 32 gemeenten behoren, en het 
aanpassen van de bestuurlijke structuur conform het zogenoemde Raad van Toezicht model. 
Tevens is reeds een geschillenregeling vastgesteld en een geschillencommissie ge·installeerd. 
Aert Swaens heeft als rechtspersoon de stichtingsvorm. Met de wijziging van de statuten wordt de 
huidige directie van het werkapparaat bestuur in de zin der wet en het huidige bestuur wordt de 
Raad van commissarissen (een toezichthoudend orgaan). Teneinde democratisch besturen te bevor
deren, is de Stichting Centrale Bewonersraad Aert Swaens opgericht en kunnen bewoners tevens 
participeren in bewonerscommissies. 

Het werl<apparaat. 
Het werkapparaat is traditioneel van opzet. Het bestaat uit de directie, het secretariaat en een 
driepoot van afdelingen, te weten: de technische dienst, verhuurzaken en de administratie. 
Vooralsnog wordt de noodzaak niet gevoeld om de organisatie volgens het klantgerichte woon
dienstenmodel te structureren. 

De woningvoorraad. 
De woningvoorraad is relatief jong en op vier woningen na volledig na-oorlogs. In 1973 zijn 476 
woningen van het gemeentelijk woningbedrijf overgenomen, welke vooral uit het midden van de 
jaren zestig dateren. In 1986 is Aert Swaens met de woningstichting 'de Goede Woning' 
samengegaan, hetgeen leidde tot een groei van 109 woningen, grotendeels uit 1982. Per 1 januari 
1994 bestaat de voorraad van Aert Swaens 2878 woningen, 102 garages en 16 bergingen. 
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Samenwerking met overheid en andere instellingen. 
Woningstichting Aert Swaens werkt op verschillende niveaus met anderen samen. Op lokaal niveau 
is de verhouding met de gemeente Veldhoven van groot belang. De basis voor een gestructureerd 
bestuurlijk overleg is gelegd door een in 1988 gesloten convenant. Daarnaast vindt er overleg plaats 
met de Stichting Centrale Bewonersraad en participeert de woningstichting in de Stichting Welzijn 
voor Ouderen in de Veldhovense gemeenschap (SWOVE). · 
Op regionaal niveau werd tot voor kort samengewerkt met de F_ederatie van woningcorporaties in de 
agglomeratie Eindhoven, die tot kerntaken heeft het vormen van een regionaal overlegplatform en 
het centraal registreren van woningzoekenden. Per 1 januari 1994 heeft de woningstichting Aert 
Swaens haar lidmaatschap opgezegd en is ze gestart met een eigen woonruimteverdelingssysteem 
naar 'Delfts model'. Als laatste kan opgemerkt word en dat Aert Swaens is aangesloten bij de 
Nationale Woningraad, de landelijke koepel voor woningcorporaties. 

5.2 Profiel van de Veldhovense woningmarkt. 

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de veldhovense woningmarkt. Het woningbezit van 
woningstichting Aert Swaens en de daarbij ingeschreven woningzoekenden worden in hun context 
geplaatst. Tevens wordt ingegaan op lokale en regionale ontwikkelingen. 

5.2.1 Bevolkingskenmerken. 

De /eeftijdsopbouw. 
Het inwonersaantal van Veldhoven bedraagt 39.663 inwoners per 31 december 1992 (Gem. 
Veldhoven, 1992). De verdeling over de leeftijdsgroepen wordt weergegeven in tabel 5.1. 

Tabel 5.1 De leeftijdsopbouw. 

Veldhovtm AertSwaens 

Leeftijd 1992 2000 2010 2030 woningzoekenden 1994 

0 / 24 jaar 33,1 % 30,2 % 28,3 % 24,8 % 28,8 % (17 I 24 jaar) 
25 / 54 jaar 48,4 % 48,0 % 43,5 % 37,4 % 37,8 % 

55 I 74 jaar 16,0 % 18,2 % 22,4 % 28,2 % 27,6 % 
~ 75 jaar 2,5 % 3,6 % 5,8 % 9,6% 5,8 % 

totaal (absoluut) 39.663 42.542 43.625 42.173 1914 

De bevolkingssamenstelling van de gemeente Veldhoven kan relatief jong genoemd worden. Maar 
uit de prognose blijkt dat Veldhoven snel haar achterstand inzake de vergrijzing in zal halen. In de 
toekomst ziet Veldhoven zich geconfronteerd met een steeds grotere groep ouderen. In vergelijking 
tot de overige stadsregio-gemeenten8 heeft Veldhoven een praktisch zelfde leeftijdsopbouw. Omtrent 
de woningzoekenden die als zodanig bij Aert Swaens staan geregistreerd valt te melden dat er 
verhoudingsgewijs veel jongeren en senioren ingeschreven staan. 

8 
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De afstemming gemeten 

De huishoudenssamenstelling. 
Tabel 5.2 geeft een beeld van de wijze waarop de huishoudens zijn samengesteld. In totaal zijn per 
31 december 1992 14.516 huishoudens woonachtig in Veldhoven (Gem. Veldhoven 1993). 

Tabel 5.2 De huishoudenssamenstelling. 

Huishoudenssamenstelling Veldhoven Aert Swaens 

Eenpersoonshu~houden 17,8 % 45,1 % 

Tweepersoonshu~houden 35,3 % 41,6 % 
Eenoudergezin 5,9 % 6,6 % 

Volledig gezin 41 ,0 % 6,7 % 

Totaal (absoluut) 14.516 1914 

Ongeveer de helft (46,9%) van de huishoudens heeft thuiswonende kinderen; daarvan is 5,9% een 
eenoudergezin en 41 % een volledig gezin. Het grootste deel van de huishoudens zonder kinderen 
bestaat uit 2 personen. In vergelijking tot de overige stadsregio-gemeenten heeft Veldhoven 
ongeveer een zelfde verdeling van de huishoudens naar soort. Aert Swaens kent onder haar 
geregistreerde woningzoekenden vooral een- en tweepersoonshuishoudens. De woningzoekende 
eenoudergezinnen zijn relatief gezien in aantal een perfecta afspiegeling van de veldhovense 
situatie, terwijl relatief uiterst weinig gezinnen als woningzoekende bij Aert Swaens staan in
geschreven. 

De huishoudens naar inkomen. 
Zo'n 24% van de huishoudens in Veldhoven heeft (per medio 1991) een netto maandinkomen van 
boven de /4000 en 36% moet het met minder dan /2500 per maand doen. In vergelijking tot de 
stadsregio-gemeenten heeft Veldhoven wat meer lage en wat minder hoge inkomens. Ongeveer 
60% van de geregistreerde woningzoekende bij Aert Swaens heeft een inkomen dat onder modaal 
is. Hieruit blijkt de noodzaak van de sociale taakstelling van Aert Swaens. 

5.2.2 Kenmerken van de woningvoorraad. 

Eind 1992 bedraagt de (bewoonde) woningvoorraad in Veldhoven 14.516 woningen. Daarvan 
bestaat 65% uit koopwoningen, 27% uit sociale huurwoningen en 8% uit overige verhuur. Het eigen 
woningbezit ligt daarmee ver boven het landelijk niveau (45%) maar iets onder het niveau van de 
stadsregio-gemeenten (67%). 
De voorraad huurwoningen bestaat uit ongeveer 1200 woningen in de profit sector en bijna 4000 
woningen in de non-profit sector. Het grootste deel van de profit huurwoningen (1100 stuks) wordt 
verhuurd door een negental professionele verhuurders. Daarnaast worden nog naar verwachting 100 
woningen verhuurd door particuliere verhuurders. 
In de sociale huursector is Aert Swaens met ongeveer 73% van de woningvoorraad de grootste 
sociale verhuurder. Daarna volgen H.H.v. Lotharingen (24%) en de Stichting Woonvoorzieningen 
voor Ouderen (3%). 

Naar type woning kan men in de veldhovense huursector de volgende verdeling onderscheiden: 
veruit het merendeel van de huurwoningen betreft eengezinswoningen (72%), daarna volgen de 
meergezinswoningen (24%) en zorgwoningen (4%). Het woningbezit van Aert Swaens bestaat 
verhoudingsgewijs uit minder eengezins- en meer meergezinswoningen. Opmerkelijk is dat Aert 
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Swaens vrijwel alle sociale meergezinswoningen in haar bezit heeft. 
Ruim 70% van de huurwoningen heeft 4 of meer kamers, 17% ·heeft 3 kamers en 11 % heeft minder 
dan 3 kamers. Aert Swaens heeft relatief meer kleine woningen in haar bezit, te weten: 18% drie
kamerwoningen en 16% een- en tweekamerwoningen. 
De meeste huurwoningen zijn gebouwd in de periode 1970-1985: 47%. Uit de perioqe 1945-1970 is 
32%, terwijl de rest gebouwd is na 1985. De woningen van Aert Swaens zijn voor een nog groter 
deel gebouwd in de periode 1970-1985. H.H.v. Lotharingen daarentegen bezit vooral woningen die 
rond 1960 zijn gebouwd. 
Van de huurwoningen heeft 53% een huurprijs van meer dan /625 en 18% een huurprijs lager dan 
/510. Aert Swaens heeft verhoudingsgewijs minder dure (48%) maar ook minder goedkope (12%) 
woningen. De goedkope eengezinswoningen zijn vooral in handen van H.H.v. Lotharingen. 
Concluderend kan worden gesteld dat Aert Swaens relatief veel meergezinswoningen heeft. Het 
merendeel van de woningen is 10 tot 25 jaar oud en is over het algemeen wat kleiner en heeft een 
huurprijs die wat aan de hoge kant is. 

De verdeling van het totale woningaanbod over de verhuurders wordt slechts ten dele weerspiegeld 
door de verdeling van de woningvoorraad. Aert Swaens pleegt nogal wat nieuwbouw en verkoopt 
een aantal voormalige gemeentewoningen aan de geinteresseerde zittende bewoners of op het 
moment dat de woning muteert. H.H.v. Lotharingen daarentegen heeft grootse plannen om 260 
eengezinswoningen (een kwart van haar bezit in Veldhoven) bij mutatie te verkopen. Daardoor zal 
Aert Swaens een nog belangrijkere positie binnen de veldhovense sociale huursector krijgen. 
Er wordt van uitgegaan dat de woningzoekenden op de huurmarkt zich volgens de omvang van het 
beschikbare woningbezit9 over de verhuurders verdelen. Oat heeft als resultaat dat de profit 
huursector in 25%, Aert Swaens in 59% en H.H.v. Lotharingen en de Stichting Woonvoorzieningen 
voor Ouderen tezamen in 16% van de vraag naar huurwoningen dienen te voorzien. Deze verdeling 
geeft slechts een indicatie van de verdeling in de praktijk, die gestuurd wordt door inkomen, leeftijd, 
soort werkgever en andere toegankelijkheidscriteria. 

5.2.3 Onevenwichtigheid in de huur-linkomensverdeling. - Scheefheid. 

Door adviesbureau Companen is in 1993 een onderzoek verricht naar de onevenwichtigheid in de 
huur-/inkomensverdeling in de regio Eindhoven. Uit een toepassing van de zogenoemde 
'scheefheidsthermometer' blijkt de scheefheid in de stadsregio-gemeenten (dus zonder Eindhoven) 
naar schatting te zijn: 18% goedkope scheefheid en 5% dure scheefheid. Voor Veldhoven geldt een 
goedkope scheefheid van eveneens 18% en een dure scheefheid van zelfs 6%. 
Uit de verhuurcijfers van Aert Swaens blijkt dat als gevolg van haar kleine voorraad goedkope 
huurwoningen een huishouden met een lager inkomen lang niet altijd een passende woning kan 
worden geboden. Daardoor draagt zij haar deal bij aan het groeiende probleem van de scheefheid. 
Per december 1993 ontvangt 41 % van de huurders van Aert Swaens individuele huursubsidie. 
Daarvan heeft een derde een huursubsidie van boven de fiatteringsgrens (/275). Van de bruto 
huursom bestaat 14% uit individuele huursubsidie, hetgeen een niet-verwaarloosbaar deal is. 
Oplossingen voor de scheefheid kunnen o.a. gevonden worden op het gebied van woon
ruimteverdeling, huursombenadering en strategisch voorraadbeleid. 

g 
Dit Is de woningvoorraad exclusief de woningen, die bij mutatie worden verkocht. 
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5.2.4 Lokale en regionale ontwikkelingen. 

Voor de toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt zijn van belang: de aantallen starters en 
doorstromers en hun woonwensen, de soort en hoeveelheid woningen die warden vrijgemaakt door 
doorstromers en de woningen, die warden gebouwd. 

Lok a a/. 
Bijna 7% van de totale bevolking van 18 jaar en ouder in Veldhoven is starter (Gem. Eindhoven, 
1992). Daarvan wil ruim driekwart in Veldhoven blijven wonen. Een derde van de starters heeft geen 
uitgesproken voorkeur voor het type woning, 12% wil een meergezinswoning en 56% wil een 
goedkope eengezinswoning. 
Veldhoven kent ongeveer 5530 doorstromende huishoudens met daarin 9500 personen. 20% van de 
doorstromers is ouder dan 55 jaar. lndien de doorstromers hun verhuisplannen realiseren komen in 
verhouding tot de veldhovense woningvoorraad relatief meer huur- dan koopwoningen (en dan 
eerder de duurdere), meer meergezins- dan eengezinswoningen en meer kleine dan grote woningen 
vrij. Een overgrote meerderheid van de doorstromers wenst in Veldhoven te blijven wonen. In de 
regel kijkt men uit naar een eengezinswoning. Meer dan de helft kijkt uit naar een koopwoning (die 
voor 45% meer dan /200.000 mag kosten). Zowel de starters als de doorstromers vertonen op de 
bovengenoemde punten geen afwijkingen ten opzichte van de overige stadsregio-gemeenten. 
Geconcludeerd kan warden dat op korte termijn lokaal een tekort aan eengezinswoningen bestaat 
en een overschot aan meergezinswoningen ontstaat indien iedereen zijn verhuisplannen realiseert. 
Door doorstromers en starters warden meer koopwoningen gevraagd dan er warden vrijgemaakt. 
Eveneens voor de goedkope huurwoningen geldt dat door doorstromers en vooral starters meer 
huurwoningen warden gevraagd dan er vrijkomen. Een gedeelte van de door de doorstromers 
achtergelaten dure huurwoningen blijft over. Dit betekent dat de druk op de goedkope huurmarkt 
toeneemt en op de dure huurmarkt afneemt. Door de verdeling van het aanbod zien vele 
huishoudens zich gedwongen te duur te huren. Het aanbod stimuleert de dure scheefheid. 

Regionaal. 
Voor de regio Eindhoven-Kempenland is een prognose voor de kwalitatieve woningbehoefte 
gemaakt, die reikt tot het jaar 2000 (Gem. Eindhoven, 1993). Uitgangspunt van deze prognose is de 
vooruitberekening van de provincie Noord-Brabant aangaande het aantal benodigde woningen 
(gestoeld op het zogenoemde 'groeiklassenbeleid'). 
Het aantal woningen in de regio Eindhoven-Kempenland dient tussen 1991 en het jaar 2000 toe te 
nemen met 21.000 woningen tot een totaal van 201.000 woningen. De centrale stad Eindhoven als 
eerste en daarna de stadsregio-gemeenten dienen het meest te groeien. Op grond van de in het 
onderzoek geconstrueerde woningvraagprofielen dient het toekomstig bouwprogramma te bestaan 
uit 4000 kleine eengezinswoningen en circa 17.000 gewone eengezinswoningen volgens de 
verdeelsleutel: ca. 25% goedkope huur, ca. 25 % goedkope koop, ca. 20% middenklasse koop, ca. 
25% dure koop. Daarnaast dienen 4000 niet gewilde meergezinswoningen te warden aangepast om 
met name voor alleenstaanden en seniorenparen aantrekkelijk gemaakt te warden. 
Dit zijn de aantallen voor de regio als geheel. De kwalitatieve woningbehoefte per deelgebied en de 
planologische voorkeur voor het bouwprogramma heeft als resultaat dat de stadsregio-gemeenten 
gezamenlijk toe zullen moeten nemen met 2.300 kleine en 5.750 gewone eengezinswoningen. En zij 
zullen 800 meergezinswoningen aantrekkelijk moeten maken voor huishoudens die daar in eerste 
instantie niet in ge"interesseerd zijn. Veldhoven behoort tot de stadsregio-gemeenten. Zij ziet zich 
voor de taak gesteld huishoudens te interesseren voor meergezinswoningen. Met als doel de druk 
op de eengezinswoningen te laten afnemen en verhuurbaarheidsproblemen met de meergezins
woningen te voorkomen. 
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5.3 De afstemming tussen vraag en aanbod gemeten. 

In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de toepassing van het meetinstrument. De mate van 
afstemming tussen de woningzoekenden en het woningaanbod van woningstichting Aert Swaens is 
met het ontworpen meetinstrument gemeten. Daartoe zijn de eerste vier stappen uit_ het 
afstemmingsmodel doorlopen. -
De praktijktoepassing richt zich dus op de afstemming op kortere termijn. Indian woningstichting Aert 
Swaens wil overgaan tot het formuleren van strategie~n op langere termijn, dient zij het gehele 
afstemmingsmodel te doorlopen. 

5.3.1 Doelstelling, uitgangspunten en randvoorwaarden. 

De doelstelling is het meten van de mate van afstemming, zodat de praktische toepasbaarheid en 
de bruikbaarheid van het ontworpen meetinstrument wordt getoetst. Het einddoel is stap 4 van het 
afstemmingsmodel en daarnaast een zeer kleine aanzet tot strategisch voorraadbeheer. 

Woningstichting Aert Swaens heeft geen duidelijk geformuleerde en gekwantificeerde doelstelling, 
die als uitgangspunt kan dienen. Indian Aert Swaens zich toe wil gaan leggen op strategisch 
voorraadbeheer zal allereerst de algemene doelstelling, namelijk 'het werkzaam zijn op het terrain 
van de volkshuisvesting in Veldhoven', moeten worden uitgebreid met meer gedetailleerde 
doelstellingen. 

De randvoorwaarden worden gevormd door verschillende soorten van beleid en wet- of regelgeving, 
die op de uiteenlopende bestuurlijke niveaus zijn vastgesteld. 
Het rijksbeleid is verwoord in de nota Volkshuisvesting in de jaren Negentig'. Een uitvloeisel 
daarvan is de verzelfstandiging van woningcorporaties, die zowel een bestuurlijke als een financi~le 
kant heeft. Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is het bestuurlijk kader waarbinnen de 
corporaties voortaan dienen te opereren. In het BBSH worden de volgende onderwerpen geregeld: 
de toelating van corporaties, de werkzaamheden van corporaties, de verantwoording en het toezicht. 
Tevens worden vier verantwoordingsvelden onderscheiden waaraan de corporaties in het bijzonder 
aandacht moeten geven bij hun werkzaamheden. Deze verantwoordingsvelden zijn: 
• de kwaliteit van de woongelegenheden, gerelateerd aan de lokale behoeften; 

het beleid inzake toewijzen, verhuren en vervreemden; 
• het betrekken van huurders bij beleid en beheer en 
• het waarborgen van de financi~le continu"fteit van de corporatie. 
De financi~le verzelfstandiging heeft onder andere vorm gekregen in de huursombenadering en de 
bruteringsoperatie. Corporaties kunnen niet langer bij het rijk terecht voor leningen. Zij moeten grote 
bedragen op de kapitaalmarkt (her)financieren. Voor het kunnen aantrekken van die leningen zijn 
een gezonde financi~le positie van de corporatie en de borgingsfaciliteiten uiterst belangrijk. 

Het provinciaal beleid staat verwoord in de provinciale beleidsnota 'Wonen in Brabant' (Provincie 
Noord-Brabant, 1991) en luidt: 'het zorgen voor voldoende en goede woonruimte voor alle groepen 
woningbehoevenden in de provincie'. 
De behoefte aan woningen wordt in eerste instantie bepaald door de verwachte bevolkingsgroei. 
Maar de locaties waar nieuwe woningen kunnen worden gebouwd, worden bepaald door het groei
klassenbeleid. Dit beleid is een uitwerking van het streekplan Midden- en Cost-Brabant (1985), dat 
gericht is op versterking van de stedelijke structuur en het openhouden van het landelijk gebied. 
Hiertoe zijn de gemeenten ingedeeld in groeiklassen, die de mogelijkheden voor woningbouw 
aangeven. Volgens het groeiklassenbeleid dient de groei te worden gebundeld in de stadsregio's. 
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Voortvloeiend uit de decentralisatie van het volkshuisvestingsbeleid van het rijk naar lagere over
heden heeft de gemeente Veldhoven eeri volkshuisvestingsplan opgesteld. Het doel van het 
gemeentelijk volkshuisvestingsplan is het scheppen van een kader waarbinnen beslissingen met 
betrekking tot de volkshuisvesting kunnen worden genomen. Aandachtspunten van beleid zijn: 
1. het terugdringen van de scheefheid; 
2. het bevorderen van het eigen woningbezit ; 
3. nieuwbouw gericht op de kwalitatieve vraag van inwoners van Veldhoven en van de regio; 
4. aanpasbaar bouwen. 

De beleidspunten van Aert Swaens zijn onder de verantwoordingsvelden uit het BBSH te scharen. 
Zo is bijvoorbeeld in relatie tot de kwaliteit van het woningbezit een onderhoudsbeleid en een nieuw
bouwbeleid vastgesteld. Nieuwe woningen worden zoveel mogelijk 'aanpasbaar gebouwd' en het 
liefst in de vorm van integrale projectontwikkeling. Daarin wordt de bouw van sociale huurwoningen 
gecombineerd met premiehuur-, premiekoop- en vrije sector woningen om zo betaalbaar te kunnen 
bouwen. 
Het nieuwe woonruimteverdelingssysteem is een uitwerking van het beleid inzake toewijzen en 
verhuren. De vrijgekomen woonruimte wordt gepubliceerd met de bijbehorende criteria, waarna 
woningzoekenden kunnen reageren middels een woonkeuzebon. Degene die aan de criteria voldoet 
en het langst staat ingeschreven krijgt de woonruimte aangeboden. De criteria geven richting aan de 
passendheid met betrekking tot de relatie huur I inkomen en de relatie woninggrootte, woningtype I 
huishoudensamenstelling, leeftijd. 

De hierboven beschreven vormen van beleid zijn de randvoorwaarden, waarbinnen woningstichting 
Aert Swaens tot een gewenste afstemming tussen vraag en aanbod en formulering van de daartoe 
benodigde strategieen dient te komen. 

5.3.2 De vraag: de doelgroepen. 

Het deel van de markt dat zich op het woningaanbod van Aert Swaens richt is bekend. Deze 
huishoudens staan als woningzoekende ingeschreven bij de woningstichting. Per 31 januari 1994 
betreffen dat 1914 huishoudens. Het aantal woningzoekenden vertoont de afgelopen jaren een 
onafgebroken stijging. Einde 1989 en 1991 stonden respectievelijk 1375 en 1652 huishoudens op de 
woningzoekendenlijst. Met name sinds het einde van 1993 is het aantal geregistreerde 
woningzoekenden sterk toegenomen. Deze stijging wordt toegeschreven aan de publiciteit rondom 
het nieuwe woonruimteverdelingssysteem, dat per 1 januari 1994 in werking is getreden. 

Een nadeel van een dergelijk woningzoekendenbestand is het feit dat het geen waarheidsgetrouw 
beeld geeft van het werkelijk aantal woningzoekenden. De gegevens zijn maximaal anderhalf jaar 
geleden voor het laatst geactualiseerd. Sommige huishoudens hebben reeds op een andere manier 
een woning gevonden of hebben juist besloten niet meer te verhuizen. Andere huishoudens hebben 
zich met het oog op de toekomst ingeschreven. Zij oefenen geen actieve vraag uit naar een woning 
maar bouwen enkel wachttijd op, zodat ze op langere termijn meer kans maken op een woning. 
De informatie die uit het woningzoekendenbestand wordt geput heeft vooral een relatief karakter, 
waarmee bijvoorbeeld de relatieve verschillen tussen de doelgroepen duidelijk worden. Absolute 
aantallen worden vanwege de bovengenoemde nadelen zoveel mogelijk vermeden. 

De geregistreerde woningzoekenden zijn onderscheiden naar doelgroepen (zoals in paragraaf 3.2.3 
staat beschreven). Deze marktsegmentatie resulteert in het volgende overzicht. 
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Tabel 5.3 De woningzoekenden verdeeld over de doelgroepen. 

1 persoon 2 personen eenoudergezinnen volledige gezinnen 

1 kind 2+ kinderen 112 kinderen 3+ kinderen 

!> 35 jaar A1 : 27% B1: 20% C1 : 4% C2: 3% 01: 5% 02: 1% 

35-54 jaar A2: 6% B2: 2% 

55-74 jaar A3: 10% B3: 16% 1914 woningzoekenden (100%) per 31 januari 1994. 

> 75 jaar A4: 3% B4: 3% 

De grootste doelgroepen zijn de een- en tweepersoonshuishoudens en dan vooral de starters en in 
iets mindere mate de senioren. De eenpersoonshuishoudens tussen de 35 en 55 jaar, de 
eenoudergezinnen en de volledige gezinnen zijn kleine doelgroepen. Zeer klein zijn de doelgroepen 
met daarin de tweepersoonshuishoudens van middelbare leeftijd en de bejaarden. 

Het is niet verwonderlijk dat de kleine startende huishoudens het grootste deel uitmaken van de 
woningzoekenden. Zij staan aan het begin van hun loopbaan en hun wooncarriere. Vanwege hun 
gering budget doen zij beroep op de sociale huursector. De tweede grate groep, de senioren, zijn 
vooral doorstromers, die met relatief weinig haast op zoek zijn naar een beter passende woning. De 
groep eenoudergezinnen is even groat als de groep volledige gezinnen. Een verklaring hiervoor is 
het feit dat eenoudergezinnen als gevolg van hun veelal zwakke financi~le positie zijn aangewezen 
op de sociale huursector. Volledige gezinnen daarentegen maken veel vaker de stap naar de 
koopsector. Daardoor is deze groep, zeker in vergelijking tot de veldhovense situatie, erg klein te 
noemen. De kleine groep een- en tweepersoonshuishoudens tussen de 35 en 55 jaar kan enerzijds 
verklaard warden middels de veronderstelling dat verhoudingsgewijs weinig huishoudens van dit 
type op zoek zijn naar een (andere) woning. Anderzijds zullen met name de tweepersoons
huishoudens uit deze leeftijdsklasse vaak twee inkomens hebben, waardoor zij zich op de profit 
huursector en de koopsector kunnen richten. De groep bejaarden mag dan wel relatief gezien klein 
zijn, maar in absoluut opzicht (112 woningzoekende huishoudens van 75 jaar en ouder) is deze 
groep, waarvan veronderstelt mag warden dat zij weinig verhuisgeneigd is, toch wel erg groot. 

De doelgroepen kunnen aan de hand van de concrete normen uit het BBSH intern warden 
opgedeeld naar een primair en een secundair marktsegment. Op basis van het huishoudensinkomen 
behoort gemiddeld 59% van de woningzoekende huishoudens tot de primaire en 41 % tot de secun
daire doelgroep (zie bijlage 6.1). De doelgroepen met daarin de startende een- en tweepersoons
huishoudens, de bejaardenparen en de gezinnen met 1 of 2 kinderen sluiten zich bij daze verdeling 
aan. De doelgroepen met meer huishoudens dan gemiddeld in de primaire inkomensklasse zijn de 
alleenstaande senioren (69% primair) en de alleenstaande bejaarden (84% primair). Maar de 
eenoudergezinnen steken de loaf af met 92% uit de primaire inkomensklasse. De doelgroepen met 
minder lage inkomens dan gemiddeld zijn de een- en tweepersoonshuishoudens van middelbare 
leeftijd (± 40 % primair), de seniorenparen (48% primair) en de volledige gezinnen met 3 of meer 
kinderen (50% primair). 

Samenvattend kan warden gesteld dat voor Aert Swaens de kleine startende huishoudens en de 
senioren de belangrijkste doelgroepen zijn. Bij de kleine groep gezinnen betreft het even vaak een 
eenoudergezin als een volledig gezin. Bijna alle alleenstaande bejaarden en eenoudergezinnen 
behoren tot de primaire aandachtsgroep, die voorrang dient te krijgen op goedkope woningen. 
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Bij inschrijving wordt het woningzoekende huishouden naar de woningvoorkeur gevraagd. Daartoe 
kan het huishouden kiezen uit een eengezinswoning, een etagewoning, een seniorenwoning, een 
seniorenflat, een zorgwoning of een aangepaste woning (zie bijlage 5.1). De meeste 
woningzoekenden zijn zich er terdege van bewust dat hun mogelijkheden beperkt worden door de 
'passendheidscriteria' uit het woonruimteverdelingssysteem10

• Zij zullen woningvoorkeur, die zij 
opgeven, daaraan aanpassen. Daarom kan beter gesproken worden van de 'gestuurde 
woningvoorkeur'. 
90% van de startende eenpersoonshuishoudens en 77% van de startende tweepersoons
huishoudens zegt voorkeur voor een etagewoning te hebben. Bij 60% van de alleenstaanden blijft 
de voorkeur voor een etagewoning bij het stijgen van de leeftijd bestaan. Terwijl 71% van de 
tweepersoonshuishoudens van middelbare leeftijd een voorkeur voor een eengezinswoning ontwik
kelt. De senioren richten zich met name op de voor hen bestemde woningen. De alleenstaande 
senioren en bejaarden kiezen, in vergelijking tot de tweepersoonshuishoudens van dezelfde leeftijd, 
sneller voor een seniorenflat of een zorgwoning dan voor een seniorenwoning. De eenoudergezin
nen met een kind spreken opvallend vaak hun voorkeur uit voor een etagewoning (38%). De grotere 
eenoudergezinnen en de volledige gezinnen kiezen vrijwel unaniem voor een eengezinswoning. 
Ten behoeve van dit onderzoek worden aan de geregistreerde woningvoorkeur geen 
veronderstellingen ontleend. Het informatiegehalte is zeer laag, doordat de woningvoorkeur slechts 
zeer globaal wordt geregistreerd. Daarnaast is de betrouwbaarheid erg laag, doordat aangenomen 
kan worden dat de woningvoorkeur stark gestuurd wordt. 

5.3.3 Het aanbod: marktcomplexen. 

Het woningaanbod bestaat in de eerste plaats uit woningen uit de bestaande woningvoorraad, die 
vrij komen voor bewoning. Op termijn komen daar nieuw gebouwde en aangekochte woningen bij. 
Per 1 januari 1994 bestaat de woningvoorraad van woningstichting Aert Swaens uit 2877 woningen. 
Deze woningen zijn verdeeld over 57 administratieve complexen in Veldhoven. Een klein deel van 
de woningvooraad wordt van dit onderzoek uitgesloten omdat het niet op de normale wijze wordt 
verhuurd of omdat het bij mutatie wordt verkocht. Aldus bestaat de woningvoorraad, die in dit 
onderzoek wordt beschouwd, uit 2816 woningen die vrij kunnen komen voor bewoning. 

60% van de woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen en 28% bestaat uit etagewoningen. 
Dan is er nog een kleine groep die bestaat uit: 4% seniorenwoningen, 5% seniorenflats en een 
kleine 3% zorgwoningen (zie bijlage 5.2). 
Tweederde van de eengezinswoningen heeft 3 slaapkamers en bijna een derde deel heeft 4 slaap
kamers. Eengezinswoningen met minder slaapkamers komen bijna niet voor. De etagewoningen 
hebben even vaak 1, 2 of 3 slaapkamers. Slechts een zeer klein deel etagewoningen heeft meer of 
minder slaapkamers. De seniorenwoningen hebben voor tweederde deel 2 slaapkamers. Ruim een 
vierde deel heeft 1 slaapkamer en de rest heeft drie slaapkamers. De seniorenflats zijn wat kleiner. 
Zij hebben in 80% van de gevallen slechts 1 slaapkamer. De overige 20% heeft 2 slaapkamers. De 
zorgwoningen (slechts 1 complex) hebben bijna allemaal 2 slaapkamers. 
Meer dan de helft van de woningvoorraad is gebouwd na 1975. De meeste woningen dateren uit de 
periodes 1965/1970 en 1975/1985. 
De netto huurprijzen van de woningen lo pen uiteen van f 450 tot ongeveer /750 per ma and. De 

10 Alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens komen pas vanaf de leeftijd van 25 jaar in aanmerking voor een 
eengezinswoning. Voor die tijd zijn zij op de etagewoningen aangewezen. Seniorenwonlngen en seniorenflats 
worden alleen toegewezen aan 55-plussers. Voor de zorgwoningen heeft men een zogenoemde 'indicatle' nodig. 
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eengezinswoningen hebben een gemiddelde huurprijs van /670. De etagewoningen zijn het 
goedkoopst met eeh gemiddelde huurprijs van /500. De seniorenwoningen hebben gemiddeld een 
huurprijs van /630, dat f 100 meer is dan de gemiddelde huurprijs van de seniorenflats. De 
zorgwoningen hebben een gemiddelde huurprijs van f 570 per maand. 
De helft van de woningen heeft een subsidiabele huur van boven de f 623. Oat zijn vooral 
eengezinswoningen. De woningen die goedkoper zijn grotendeels meergezinswoningen. Slechts 
13% van de woningvoorraad zit onder de grens van /510. 
Aert Swaens heeft dus een relatief jong woningbezit dat voor een kleine 40% uit eengezinswoningen 
met drie slaapkamers bestaat en dat over het algemeen niet goedkoop kan warden genoemd. 

De door Aert Swaens gehanteerde indeling van de woningvoorraad is gebaseerd op administratieve 
complexen. Deze indeling is enkel aan het leningsnummer en/of het rijksbijdragenummer gerelateerd 
en heeft niets met bijvoorbeeld de locatie of het woningtype te maken. Een dergelijke indeling naar 
administratieve complexen is voor dit onderzoek niet bruikbaar. Daarom is allereerst een buurt
indeling gemaakt. Daarin worden gebieden tot buurt benoernd indien de stedebouwkundige structuur 
van de complexen in het betreffende gebied overeenkomt en indien de bewoners hun woonomgev
ing als dezelfde ervaren. Elke buurt krijgt een specifieke code toegekend, die uit twee cijfers 
bestaat. Het eerste cijfer representeert de wijk en het tweede cijfer de buurt. Aldus ontstaan 26 
buurten met daarin een of meerdere administratieve complexen (zie bijlage 5.3). 
Deze complexen zijn vervolgens geherstructureerd tot 57 marktcomplexen, die als beheereenheden 
kunnen warden beschouwd. Daartoe zijn administratieve complexen waar nodig samengevoegd of 
gesplitst. Een marktcomplex bestaat uit een eenheid woningen, die zowel in bouwtechnisch als 
verhuurtechnisch opzicht identiek zijn (zie bijlage 5.4). Een marktcomplex kan verder uiteen vallen in 
meerdere slaapkamertypen, die ieder door een referentiewoning warden gerepresenteerd. 
De marktcomplexen kunnen onder de kopjes 'eengezinswoningen' en 'meergezinswoningen' warden 
geschaard en kunnen tevens warden onderscheiden naar woningen die wel of niet specifiek aan 
senioren worden toegewezen. In dit onderzoek wordt de volgende aanduiding gehanteerd: 
A= eengezinswoning, B = etagewoning, C = seniorenwoning, D = seniorenflat en E = zorgwoning. 
De letter kan worden gevolgd door een getal dat het aantal slaapkamers aangeeft. 

Een verdergaande analyse van de portefeuille van Aert Swaens richt zich op de prijs/kwaliteit
verhouding en de marktpositie van de marktcomplexen. Daartoe zijn gegevens verzameld omtrent 
de marktcomplexen zelf en het verhuurproces (zie bijlage 5.5). 
De huurprijs en het puntentotaal volgens het woningwaarderingsstelsel11 (WWS) resulteren samen in 
de puntprijs. De indicatoren mutatiegraad en aanbiedingsgraad warden geaggregeerd in de verhuur
baarheidsindex (VBI). De VBI geeft aan hoeveel inspanningen moeten worden verricht om de 
woningen uit een marktcomplex te verhuren. Hoe hoger de VBI , des te lager de verhuurbaarheid. 
De indicator verhuisgeneigdheid geeft het percentage huishoudens in een marktcomplex weer dat 
zich als woningzoekende bij Aert Swaens heeft ingeschreven (bijlage 5.6). De verhuisgeneigdheid 
die op deze wijze gemeten wordt dient gerelativeerd te warden, orndat aspirant-kopers en 
huishoudens die bij een andere verhuurder willen gaan huren, niet gemeten warden. 

De prijs/kwaliteitverhouding. 
Als eerste zijn de netto huurprijs en het puntentotaal in een grafiek geplaatst. De schuine lijn in de 
grafiek geeft de gemiddelde puntprijs aan. De marktcomplexen boven de schuine lijn hebben een 
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Bij het woningwaarderingsstelsel kunnen vele kanttekeningen worden geplaatst, maar daar wordt nu niet op 
ingegaan. Aangenomen wordt dat het puntentotaal de kwaliteit van de woningen weergeeft. 
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hoge puntprijs en een ongunstige prijs/kwaliteitverhouding. De marktcomplexen onder de schuine lijn 
hebben relatief een lage puntprijs en dus een gunstige prijs/kwaliteitverhouding (zie figuur 5.1 en 
figuur 5.2). 
De gemiddelde puntprijs van de eengezinswoningen is /4,41. De marktcomplexen liggen verspreid 
langs de gemiddelde lijn. De marktcomplexen met een zeer hoge puntprijs zijn: 21, 1i. 82 (daarvan 
de seniorenwoningen) en complex 31. Marktomplexen met een zeer lage puntprijs zijn: 69, 68nO, 
88 en 10. 
De gemiddelde puntprijs van de meergezinswoningen is /4,76. Marktcomplexen met een zeer hoge 
puntprijs zijn de complexen 21 en 11. De marktcomplexen 26, 71 en 84 hebben een zeer lage 
puntprijs. 
Bij zowel de eengezins- als de meergezinswoningen valt op dat de marktcomplexen onderling een 
sterk varierende prijs/kwaliteitverhouding hebben. Woningstichting Aert Swaens dient zich af te 
vragen of dergelijke grate verschillen wel gewenst zijn. Met de huursombenadering heeft zij immers 
een perfect instrument in handen gekregen om de huurprijzen te differentieren. Daarmee kan meer 
evenwicht in de woningvoorraad warden gebracht. 

De marktpositie. 
De figuren 5.3 en 5.4 zijn de zogenoemde positiematrices. Daarin warden de marktcomplexen aan 
de hand van twee variabelen ten opzichte van elkaar gepositioneerd. Twee lijnen, die de gemid
delde waarde van de variabelen aangeven, vormen vier kwadranten. Aan de hand van de 
kwadranten kan eenvoudig de marktpositie van de marktcomplexen warden bepaald. In de 
onderstaande positiematrices zijn de marktcomplexen op basis van de VBI en de 
verhuisgeneigdheid gepositioneerd. 
In kwadrant A (linksboven) is de verhuurbaarheid en oak de verhuisgeneigdheid beneden gemid
deld. Het kost enige moeite om deze woningen te verhuren maar verhoudingsgewijs weinig be
woners willen verhuizen. In kwadrant B (rechtsboven) is de verhuurbaarheid beneden gemiddeld en 
de verhuisgeneigdheid boven gemiddeld. Deze complexen vereisen aandacht. De woningen zijn 
namelijk moeilijk te verhuren en een relatief groat deel van de bewoners wil verhuizen. Dit kan tot 
problemen leiden wanneer alle bewoners hun verhuisplannen realiseren. In kwadrant C (linksonder) 
is de verhuurbaarheid boven gemiddeld en de verhuisgeneigdheid onder gemiddeld. Dit zijn goede 
marktcomplexen, die met relatief weinig moeite te verhuren zijn en waaruit weinig bewoners weg 
willen. In kwadrant D (rechtsonder) zijn de verhuurbaarheid en de verhuisgeneigdheid boven gemid
deld. Deze complexen zijn zonder veel inspanning te verhuren, maar relatief veel bewoners willen 
verhuizen. 
Bij de eengezinswoningen zijn de marktcomplexen 8 en 9 in kwadrant B gepositioneerd. Bij de 
meergezinswoningen betreffen het de marktcomplexen 18, 23, 25, 83 en 11. Nagegaan dient te 
warden of deze complexen extra aandacht vereisen. De positiematrices dienen voorzichtig 
ge"interpreteerd warden omdat sommige complexen zeer weinig woningen omvatten. Daardoor 
kunnen de indicatoren als gevolg van een individueel 'geval' toevallig zeer hoog of laag zijn (zie 
bijlage 5.7 voor meer positiematrices) . 

Op grand van de kwaliteit, de prijs/kwaliteitverhouding en de marktpositie van de marktcomplexen 
kunnen de volgende typen complexen warden onderscheiden (Maussen en Smeets, 1993): 
• Risico-complexen: de kwaliteit is laag terwijl de bewoners relatief veel betalen. Bij een 

ruimer aanbod dreigt dit type uit de markt te vallen en vormt in die zin een 'risico' voor de 
verhuurder; 
Sobere complexen: de kwaliteit is laag maar oak de prijs is relatief gezien laag. Aandacht 
naar het kwaliteitsniveau, dat het wenselijk minimum niet dient te onderschrijden; 
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• Doorstroomcomplexen: Deze complexen hebben een relatief hoge kwaliteit maar worden 
gekenmerkt door een relatief hoge doorstroming. Dit hangt samen met hun positie op de 
woningmarkt en niet met de kwaliteit en 
Stabiele comp/exen: Deze complexen worden niet alleen gekenmerkt door hun hoge kwali
teit maar ook door hun goede marktpositie. 

Voor Aert Swaens geldt de volgende verdeling: tot de risico-complexen behoren complex 11, 18, 89 
en de seniorenwoningen van complex 12. Tot de sobere complexen behoren complex 1, 14, 24 en 
83. Marktcomplex 8 is een doorstroomcomplex en de stabiele complexen zijn complex 20, 26 
(etagewoningen), 27, 28, 33 (etagewoningen), 34 en 88 (zie bijlage 5.8). 

5.3.4 De mate van afstemming tussen vraag en aanbod. 

Nadat de doelgroepen en de portefeuille met daarin de marktcomplexen zijn geanalyseerd, is de 
mate van afstemming gemeten. Getoond wordt hoe de geboden en gevraagde prestaties zijn 
vastgesteld en hoe vervolgens het meetinstrument is toegepast. 

Het vaststellen van de geboden en gevraagde prestaties. 

Voor het meten van de afstemming zijn niet de marktcomplexen als geheel maar de afzonderlijke 
slaapkamertypen (een groep woningen met een specifiek aantal slaapkamers), die binnen de 
marktcomplexen aan te wijzen zijn, als basiseenheden beschouwd. Voor elk slaapkamertype is een 
referentiewoning aangewezen, die representatief wordt geacht voor alle woningen van dat slaap
kamertype. 
Van elke referentiewoning zijn de prestatiescores ten aanzien van de 44 produktkenmerken 
gemeten (zie paragraaf 4.2.2). Deze gegevens zijn deels verzameld bij Aert Swaens en deels bij de 
verschillende diensten van de gemeente Veldhoven en het arbeidsbureau (zie het bijlagenboek). 

De voorkeursnormen van de doelgroepen zijn samen met 2 medewerkers van Aert Swaens 
vastgesteld. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de voorkeursnormen van het primair en het 
secundair marktsegment van de doelgroepen (zie bijlage 5.9). 
De wegingsfactoren, die gebruikt warden voor het meten van PMCscore 1, zijn op basis van de 
literatuur bepaald. Een combinatie van diverse recente onderzoeksresultaten heeft geleid tot een lijst 
van wegingsfactoren, die het belang van een produktkenmerk voor een doelgroep aangeven (van 
Kempen, 1994, den Otter, 1992, Scherpenisse, 1993) (zie bijlage 5.9). 

I De lcwalitatieve afstemming. 

Stap A. Het meten van PMCscore 1 en PMCscore 2. 

De marktcomplexen (opgedeeld naar slaapkamertypen) vallen uiteen in totaal 90 
deelcomplexen die tezamen met de 12 doelgroepen meer dan 1000 verschillende 
combinaties maken. Elke combinatie kan een produkt-marktcombinatie zijn. Om de 
pmc's te kunnen identificeren dient voor elke combinatie een tweetal PMCscores 

berekend te worden. Ten behoeve van een eenvoudige en vlotte werkwijze is gebruik gemaakt van 
het spreadsheet Excel 4.0 (Microsoft). De prestatiescores van elk afzonderlijk slaapkamertype zijn 
ingevoerd in een daartoe speciaal ontworpen spreadsheet-programma. In het programma worden de 
prestatiescores gerelateerd aan de voorkeursnormen van de 12 
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WONING I Look buurt 3.1 
ontsluiting van de woning 3 Complex 4 (82) 32 won. P 
relatie vertrekken in woning 3 
afwerking interieur 3 
totale oppervlakte vertrekken 5 TOT AALOVERZICHT 
grootte woonkamer 5 doe I- PMCscore PROFIELscore -
grootte keuken 3 groeo 1 2 totaal woning aebouw fys.w.o. soc.w .o. beeldv. 

aantal slaapkamers 3 A1 1 1 1,45 1,51 1,3 1,43 1,63 1,25 
grootte hoofdslaapkamer 1 A2 0,94 1 1,02 1,02 0,76 1,14 1,08 1, 11 
grootte tweede slaapkamer 2 A3 0 1 0,91 0,97 0,59 0,92 1,08 1, 11 
grootte badkamer 4 A4 0 0,86 0,88 1 0,52 0,87 1 1 
bergruimte 4 81 1 1 1,3 1,19 1,3 1,43 1,63 1,25 
zolder 1 82 0,88 1 0,99 0,95 0,76 1,14 1,08 1, 11 
prive buitenruimte 5 83 0 1 0,88 0,89 0,59 0,92 1,08 1, 11 
sanitaire voorzieningen 3 B4 0 0 ,86 0,86 0,94 0,52 0,87 1 1 
warmwatervoorziening 5 C1 0 0,94 0,99 0,97 0,72 1,07 1,08 1, 11 
wasmachine-aansluiting 3 C2 0 0,94 0,95 0,89 0,72 1,07 1,08 1, 11 
verwarming en ventilatie 3 01 0 0,93 0,95 0,85 0,81 1, 1 1,08 1, 11 
lsolatie 3 02 0 0,93 0,92 0,79 0,81 1, 1 1,08 1, 11 

GEBOUW 
toegang I entree 3 
status entree 3 LEGENOA: doelgroep 
lift 2 A1= 1p, < 35j. B1= 2p, < 35j. C1= 1 llOlw, 1k. 

aanzien semi-openbare ruimte 3 A2= 1p, 35-54 j . 82= 2p, 35-54j. C2= 1 llOlw, 2+k. 

vuilnis 1 A3= 1p, 55-74 j . B3= 2p, 55-74 j . 01= 2 llOlw, 1 /2k. 

huismeester 1 A4= 1p, > 75j. 84= 2p, > 75j. 02= 2 \'Olw, 3+k. 

WOONOMGEVING 
aanldedingsgroen 3 
gebruiksgroen 4 
dagelijkse voorzieningen 3 
afstand tot centrum 2 
parkeergelegenheid 2 
halte openbaar vervoer 4 
speelgelegenheid < 12 jaar 5 
speelgelegenheid »= 12 jaar 4 
basisschool 3 
verkeersveiligheid in woonstraten 2 
geluidshinder door verkeer 3 
beYnvloeding wonen/niet-wonen 5 
milieu-hinder bedrijven 5 
veiligheid openbare ruimte 3 
sociale samenst. I: werkloosheid 3 
sociale samenst. II: IHS 4 
congruentie woongedrag 3 

BEELOVORMING 
beeldvorming van het complex 3 
imago van het complex 3 
imago van de buurt 4 

Figuur 5.5 Een deel van het spreadsheet-programma. 

doelgroepen. Als resultaat toont het spreadsheet-programma een overzicht met daarin de 
PMCscores en de Profielscores behorende bij de combinaties van het slaapkamertype en 
alle afzonderlijke doelgroepen (zie bijlage 5.10 en bijlage 5.11 ). 

Figuur 5.5 toont het belangrijkste deel van het programma. Bovenaan in de figuur staat 
vermeld om welk marktcomplex en welk slaapkamertype het gaat. Dit voorbeeld betreft 
marktcomplex 4 in buurt 3.1 in de wijk 't Look. Het zijn 32 etagewoningen met 2 slaap
kamers en met een huurprijs onder de f623 (aangegeven door de P van primair). 
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Links staan de prestatiescores. De produktkenmerken die van belang zijn voor het 
vaststellen van PMCscore 1 staan vetgedrukt. De overige produktkenmerken komen tot hun 
recht in de Profielscore en eventueel in PMCscore 2. 
Rechts staat het totaaloverzicht. Per doelgroep zijn daaruit de PMCscores en de 
Profielscore af te lezen. De Profielscore staat uitgesplitst naar het niveau va_n ~e woning, 
het gebouw, de fysieke en sociale woonomgeving en de beeldvorming. Zo wordt snel 
duidelijk waar de sterke en zwakke punten van het marktcomplex moeten worden gezocht. 

Het primaire en het secundaire marktsegment van de doelgroepen richten zich op een 
specifiek deel van het woningaanbod. Huishoudens uit het primaire segment richten zich in 
de praktijk met name op de goedkope woningen. Voor de huishoudens uit het secundaire 
segment is niet zozeer de huurprijs het criterium dan wel de kwaliteit van de woning. In dit 
onderzoek is een stringenter onderscheid gemaakt, dan het geval is in de praktijk. De 
woningen met een huurprijs lager dan /623 zijn gerelateerd aan de voorkeursnormen van 
het primaire segment van de doelgroepen. De duurdere woningen (> /623) zijn gerelateerd 
aan de voorkeursnormen van het secundaire segment. 

Stap B. De identificatie van produkt-marktcombinaties. 
PMCscore 1 

PMCscore2 + 

PMC 
De PMCscores uit de voorgaande stap leidden op de volgende wijze tot de 
identificatie van pmc's. Daarbij is gesteld dat er sprake is van een produkt
marktcombinatie indien: 
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• woning en gebouw niet meer dan 10% onderpresteren: PMCscore 1 ~ 0,9 en 
de aandachtspunten m.b.t. de woonomgeving niet meer dan 
10% onderpresteren bij 4 aandachtspunten: PMCscore 2 ~ 0,9 of 
15% onderpresteren bij 5 aandachtspunten: PMCscore 2 ~ 0,85. 

Het onderscheid naar een primair en een secundair marktsegment heeft tot gevolg dat voor 
beide segmenten een produkt-marktmatrix is gemaakt (zie figuur 5.6 en figuur 5.7). 
De mate van kwalitatieve afstemming tussen de doelgroepen en de slaapkamertypen wordt 
per marktsegment besproken. 

Het primair marktsegment. 
Uit de produkt-marktmatrix van het primaire marktsegment blijkt dat de senioren, de 
bejaarden, de eenoudergezinnen en de volledige gezinnen relatief weinig pmc's vormen met 
de marktcomplexen. Dit is grotendeels het gevolg van het feit dat de goedkopere woningen 
(vaker meergezinswoningen dan eengezinswoningen) te klein zijn of te weinig kwaliteit 
bieden. De alleenstaande starters vormen met de marktcomplexen verreweg de meeste 
pmc's. Klaarblijkelijk zijn vrijwel alle marktcomplexen goed genoeg voor hen. 
De eengezinswoningen vormen met de doelgroepen verhoudingsgewijs meer pmc's dan de 
meergezinswoningen. De meergezinswoningen blijken alleen maar geschikt te zijn voor de 
alleenstaanden en de startende tweepersoonshuishoudens. Een drietal slaapkamertypen 
(complex 23/24 met 1 kleine slaapkamer, complex 11 met een zit-slaapkamer en complex 
18 met 1 slaapkamer) vormt zelfs geen enkele pmc met de doelgroepen. In het geval van 
een vragersmarkt zullen deze complexen waarschijnlijk als eerste verhuur
baarheidsproblemen geven. 
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Primair marktsegment 
doelgroepen 

buurt marktcpl. slk.type A1 A2 A3 A4 81 82 83 84 C1 C2 01 02 

eengezinswoningen 
1.1 14 C2 
2 .5 29 C1 
3.2 9 C2 
4.1 8 A2 
4.2 10 A1 
5.3 33 C2 
6.1 2 A3 
6.2 67 A4 
6.3 68/70 A3 
6 .3 68/70 A4 
7.2 88 C1 
8.1 17 C2 
8.1 19 C2 
8.2 65/66/72 A3 
8 .2 65/66/72 A4 
8.2 69 A3 
8.2 69 A4 

meergezinswoningen 
2.2 23/24 81-gr 
2.2 23/24 81-kl 
2.2 25 81-gr 
2.2 25 81-kl 
2.3 21 01 
2.4 83 81-gr 
2.4 83 81-kl 
2.4 84 81 
3.1 4 82 
3 .1 4 83 
3.1 15 81 
3.1 15 82 
4.3 11 BO 
4.3 11 81 
4.4 28 81 
4.4 28 82 
5.2 18 81 
5.2 18 82 
5.3 33 81 
5.3 33 82 
6.4 71 82 
6.4 71 83 
6.5 26 81 
6.5 26 82 
6.5 26 01 
7.1 3 01 :::::::;:::::::::::·:· 

7.1 3 02 
7.1 32 E1 
7.1 32 E2 
7.2 89 81 
7.2 89 01 

ILEGENDA slaapkamertvpen doelgroepen 
A= eengzinswoning getal = A1= 1p, < 35j. 81= 2p, < 35j. C1= 1volw, 1k. 
B= etagewoning he! aantal A2= 1p, 35-54 j. 82= 2p, 35-54 j. C2= 1 volw, 2+k. 
C= seniorenwoning slaapkamers A3= 1p, 55-74j. 83= 2p, 55-74 j. D1= 2 vo/w, 1 /2k. 
D= seniorenflat A4= 1p, > 75j. 84= 2p, > 75 j. D2= 2volw, 3+k. 
E= zorgwoning 

Figuur 5.6 De produkt-marktmatrix van het primair marktsegment. 

53 



Hoofdstuk 5 

54 

Secundair marktsegment 
doelgroepen 

buurt marktcpl. slk.type A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 01 02 

eengezinswoningen 
1.1 20 A3 
1.1 27 A3 
1.1 30 A3 
1.1 30 C1 
1.1 31 C2 
2.1 13 A2 
2.1 13 A3 
2.1 13 A4 
2.2 22 A2 
2.2 22 A3 
2.2 22 A4 
2.3 21 A2 
2.3 21 A3 
2.3 21 C2 
2.3 82 A3 
2.3 82 C2 
2.4 81 A3 
2.4 81 A4 
2.5 29 A3 
2.5 29 C2 
2.6 31 A2 
2.6 31 A3 
2.6 31 C2 
2.7 34 A3 
2.7 34 C3 
3.2 5 A4 
4.1 8 A3 
4.1 8 A4 
4.2 10 A3 
4.2 10 A4 
5.1 12 A2 
5.1 12 A3 
5.1 12 A4 
5.1 12 C1 
5.3 33 A3 
6.1 1 A3 

meergezinswoningen 
2.3 21 B2 
4.4 28 02 
6.4 71 B4 
2. 35 B2 

nieuwe meergezinswoningen 
8. 36 B2 
4. 37 B3 

ILEGENOA slaapkamertypen 
A- eengzinswoning 

8= etagewoning 

C= seniorenwoning 

O= seniorenflat 

E= zorgwoning 

:::::::::::::::::::::: ::::: ;: : : :::::~=~=~=~== 
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doelgroepen 
getal = A1 = 1p, < 35j . 81= 2p, < 35j. C1= 1 votw, 1 k. 

het aantal A2= 1p, 35.54 j . 82= 2p, 35-54 j. C2= 1 volw, 2+k. 

slaapkamers A3= 1p, 55-74 j. 83= 2p, 55-74 j. 01= 2 votw, 1/2k. 

A4= 1p, > 75 j. 84= 2p, > 75 j. 02= 2 volw, 3+k. 

Figuur 5. 7 De produkt-marktmatrix van het secundair marktsegment. 
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Het secundair marktsegment. 
In het secundair marktsegment is vrijwel geen gepaste keus voor de senioren. Passende 
woningen voor de bejaarden zijn nog in aanbouw (complex 37).ln tegenstelling tot het 
primair marktsegment vormen de eenoudergezinnen en de volledige gezinnen in het secun
dair marktsegment zeer veel pmc's met de verschillende slaapkamertypen va!l de 
marktcomplexen . Dit is gelegen in het feit dat de meeste woningen in het secu-ndaire 
marktsegment eengezim;woningen zijn. Ook daardoor vormen de een- en tweepersoons
huishouden tot 55 jaar met bijna elk marktcomplex een pmc. 
Evenals in het primair marktsegment vormen de eengezinswoningen met meerdere 
doelgroepen pmc's dan de meergezinswoningen. Opvallend en tegelijkertijd jammer is het 
feit dat het nieuwe complex 35, dat in de eerste helft van 1994 is opgeleverd, met geen 
enkele doelgroep een pmc vormt. Dit is vooral te wijten aan: het geringe oppervlak van de 
gehele woning en met name de woonkamer, onvoldoende bergruimte en de grate afstand 
tot de dagelijkse voorzieningen. Desondanks zijn deze etagewoningen zonder veel 
problemen verhuurd. Dit kan deels verklaard warden door het feit dat de woningen nieuw 
zijn, hetgeen de woningen extra aantrekkelijk maakt. De complexen (36 en 37) die in aan
bouw zijn, scoren in dat opzicht beter. Complex 37 vormt zelfs met de bejaarden, die als 
een veeleisende en moeilijke doelgroep mogen warden betiteld, een pmc. Andere slaap
kamertypen zonder een pmc met een doelgroep zijn de seniorenwoningen met 1 slaap
kamer in complex 30 en 12. Doordat deze woningen maar 1 slaapkamer hebben vormen zij 
geen pmc met een doelgroep omdat in het secundair marktsegment 2 slaapkamers een 
must is. 

II De kwantitatieve afstemming. 

Jiii Jiii 
Vraag Jiii Ill 

Aanbod Jiii Jiii 
Jiii 

Stap C. Het vaststellen van de omvang van de vraag en het aanbod. 

De kwantitatieve afstemming is over de periode van 1 jaar gemeten. Liever was 
gekozen voor een langere periode maar er waren onvoldoende verhuurgegevens 
uit het verleden en geen gedetailleerde prognoses voorhanden om de betrouw
baarheid van een langere meetperiode te kunnen onderbouwen. 

Het aantal woningzoekenden per doelgroep dat binnen een jaar een woning zoekt en dat 
zich richt op het woningaanbod van Aert Swaens, is vastgesteld met gegevens uit het 
onderzoeksverslag 'kwalitatieve woningbehoefte 1992' (Gem. Eindhoven, 1992). In dat 
onderzoek warden de woningzoekenden onderscheiden naar starters en doorstromers. Het 
aantal starters en doorstromers is volgens de verdeling van de geregistreerde 
woningzoekenden uit het woningzoekendenbestand over de doelgroepen verdeeld (zie 
bijlage 5.12). 376 huishoudens in het primaire marktsegment en 257 huishoudens in het 
secundaire marktsegment willen binnen een jaar een (andere) woning. Per doelgroep 
kunnen de aantallen woningzoekenden uit de produkt-marktmatrices worden afgelezen, die 
in figuur 5.8 en 5.9 staan weergegeven. 

Het woningaanbod van Aert Swaens bestaat deels uit woningen, die na mutatie ter bewo
ning worden aangeboden en deels uit nieuwe woningen, die aan de woningvoorraad warden 
toegevoegd. Het aantal mutaties per slaapkamertype is bepaald door het jaarlijks gemiddeld 
aantal mutaties over 1992 en 1993 te berekenen. De nieuwe complexen die pas kort 
warden bewoond, warden verondersteld in de toekomst gemiddeld te muteren. 
Voor de periode juli 1994 - juni 1995 zal het woningaanbod bestaan uit: 
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181 gemuteerde woningen in het primaire en 102 in het secundaire segment en; 
55 nieuwe etagewoningen in het secundaire marktsegment 
(34 etagewoningen per januari 1995 en 21 etagewoningen per mei 1995). 

Samengevat bestaat het woningaanbod uit 181 woningen in het primaire en 157 in het 
secundaire marktsegment. 

Uit de totale omvang van de vraag naar en het aanbod van woningen blijkt dat de kwan
titatieve afstemming in het voordeel van Aert Swaens is. Zowel in het primaire als in het 
secundaire marktsegment is sprake van een schaarste aan woningen. In het primaire 
marktsegment is op jaarbasis een tekort aan 195 woningen. In het secundaire marktseg
ment worden 100 woningen meer gevraagd dan er worden aangeboden. De vraag is nu of 
deze schaarste voor alle doelgroepen en alle marktcomplexen geldt. 

0 + - 0 
Stap D. Het kwantificeren van de afstemming. 

Afstemmlng De produkt-marktmatrices zijn allereerst overzichtelijker gemaakt door de slaap
kamertypen op de verticale as te clusteren tot produktgroepen op grond van over-

0 + - + 

56 

0 

eenkomstige doelgroepen. 
Vervolgens is aangegeven welke doelgroepen voor de individuele slaapkamertypen het 
meest 'doelmatig' zijn (I) of als tweede het meest 'doelmatig' (II). 
Zoals zojuist is getoond kan voor woningstichting Aert Swaens gesproken worden van een 
schaarstemarkt. In de kwantitatieve analyse is daarom het woningaanbod over de 
woningzoekenden verdeeld en niet andersom. Per produktgroep zijn de woningen 
toegewezen aan de meest 'doelmatige' doelgroep. lndien de woningzoekenden van de 
doelgroep de keus hebben zullen zij als eerste kiezen voor de woningen met de hoogst 
Profielscore. Het woningaanbod dat bij gebrek aan voldoende woningzoekenden niet aan de 
meest 'doelmatige' doelgroep toegewezen kan worden, is vervolgens toegewezen aan de 
tweede meest 'doelmatige' doelgroep. 

De gekwantificeerde produkt-marktmatrices (zie figuur 5.8 en figuur 5.9) zijn op de 
kwalitatieve en kwantitatieve tekorten en overschotten bestudeerd. 
(zie figuur 5.6 en 5.7 voor de bijbehorende legenda). 

Het primair marktsegment. 
Het grootste kwantitatieve tekort ligt bij de woningen voor alleenstaande starters en 
seniorenparen (tekort aan respectievelijk 47 en 46 woningen). In de vraag die wordt 
uitgeoefend door de alleenstaanden van middelbare leeftijd, de startende tweepersoons
huishoudens en de grote volledige gezinnen kan Aert Swaens (bijna) geheel voorzien. Voor 
de overige doelgroepen varieert het tekort van 3 tot 25 woningen op jaarbasis. 
Van een kwantitatief overschot is geen sprake. Van de drie slaapkamertypen die met geen 
enkele doelgroep een pmc vormen, zullen de aangeboden woningen zonder veel problemen 
geaccepteerd worden door met name de alleenstaande starters (acceptatie van een 
kwalitatief tekort door substitutie). Voor deze doelgroep, die de minst hoge voorkeursnormen 
heeft, is immers sprake van een groot tekort aan woningen. 
Een kwalitatief overschot doet zich slechts in zeer geringe mate voor bij de 
eengezinswoningen met vier slaapkamers. Het overige woningaanbod kan rechtstreeks 
worden toegewezen aan de meest 'doelmatige' doelgroepen. 
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Pr!mair marktsegment 
Ooelgroepen en aantallen woningzoekenden 

buurt marktcpl. slk.type # mut. A1 A2 A3 A4 81 82 83 84 C1 C2 01 02 totaal 

6.3 68/70 A4 2 
8.2 69 A4 
6.2 67 A4 3 
8.2 65/66/72 A4 1 

6.1 2 A3 4 
6.3 68/70 A3 0 
8.2 69 A3 0 

4.1 8 A2 2 

5.3 33 C2 
8.1 17 C2 
8.1 19 C2 

3.2 9 C2 

1.1 14 C2 

2.5 29 C1 
4.2 10 A1 2 
7.2 88 C1 0 
2.2 25 81-gr 0 
2.3 21 01 2 
2.4 84 81 0 
3.1 4 82 7 
3.1 15 81 6 
6.5 26 01 
7.1 3 01 8 
7.1 32 E1 1 
8.2 65/66172 A3 0 

7.1 3 02 0 

4.4 28 82 7 
6.5 26 82 2 
7.1 32 E2 4 

5.3 33 82 3 

3.1 4 63 26 
3.1 15 62 9 
6.4 71 82 5 
6.4 71 83 22 

2.2 23/24 81-gr 1 
2.2 25 61-kl 2 
2.4 83 61-gr 4 
2.4 83 61-kl 5 
4.3 11 61 19 
4.4 28 61 1 
5.2 18 62 0 
5.3 33 61 0 
6.5 26 61 2 
7.2 89 61 2 
7.2 89 01 1 

2.2 23/24 61-kl 8 
4.3 11 BO 5 
5.2 18 6 1 7 

totaal aanbod: 181 
tekort=vraag min aanbod: 195 

tekort in%: 100 

104 14 41 15 79 6 47 9 21 16 20 4 

i I I 
1::11: ::1:1: :1: 11 1 1!!:1:1:1:11: 111:11••1••1••11 1\:,!l!!!:!!!! I 1•!:•::1:•:•11:1: :•:• !ll :•:~• :•:•:1···················1 I 

···············••l••··,·····,·•1••1:••···~ ···••1 1 .................... 1 
I I 

iii I ~~ ,I I I I I I I I 

I ~ I I I I I I I I I I I I 
57 14 16 0 76 1 3 
47 0 25 15 3 5 46 6 

24,1 0 12,8 7,7 1,5 2,6 23,6 3,1 

2 
19 
9,7 

0 7 
16 13 
8,2 6,7 

4 
0 
0 

Figuur 5.8 De gekwantificeerde produkt-marktmatrix van het primair marktsegment. 
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Secundair marktsegment 
Doelgroepen en aantaiien woningzoekenden 

buurt marktcpl. slk.type # mut. A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 01 02 totaal 

2.1 13 
2.2 22 
2.4 81 
3.2 5 
4.1 8 
4.2 10 
5.1 12 

1.1 20 
1.1 30 
2.1 13 
2.2 22 
2.3 21 
2.3 82 
2.4 81 
2.5 29 
2.6 31 
2.7 34 
4.1 8 
4.2 10 
5.1 12 
6.1 

1.1 27 
5.3 33 

2.2 22 
2.3 21 

1.1 31 
2.3 21 

4. 37 

2.7 34 

2.6 31 

2.5 29 

2.3 82 

8. 36 

2.3 21 
6.4 71 

A4 
A4 
A4 
A4 
A4 
A4 
A4 

A3 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 

A3 
A3 

A2 
A2 

C2 
C2 

83 

C3 

C2 

C2 

C2 

B2 

B2 
B4 

0 
0 
0 
9 
3 
2 
1 

0 
1 
6 
4 

72 20 

5 .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.\{:':"''''''' 
2 
3 
2 
1 
0 
13 
6 
5 ,,,,,.,,..,.,.,,,.,.,,,,.,.,., ........ 

9 .::;::::::::::::::::• :::::'?\\: 

1 
2 

0 
0 

21 

0 

18 3 56 9 

•!!)}}''''''''''''•'''''''''''' 
:i :/:}}:::::;:;:<·:w· 

:!j{):•:::;::: :::,:,:.;.;.·.·.··· 

:::: ~:::::::;:::::::: 

I 
2.1 13 
2.6 31 
5.1 12 
4.4 28 

A2 
A2 
A2 
02 

0 
1 
1 ii 111 

1.1 30 C1 0 
5.1 12 C1 

35 B2 11 

totaal aanbod : 157 
tekort=vraag min aanbod: 100 

tekort in%: 100 

41 
31 
31 

7 18 
13 0 
13 0 

3 
0 
0 

48 
8 
8 

9 
0 
0 

51 8 

w 
··~ 

::::: I 

Ir ':1 ::::: I 

I I 

l I 
3 8 

48 0 
48 0 

2 13 4 257 
:)}{} }:}} :~ ::: } I q { 

.,,,,,,,, ::::::::: :1.r :•:::::::::: t///: 
::::::::::::::::: ·~:::: :::::? n:''"' 

''•: :n: ::::::::::::: ff'::::::':''''' 
::::: :/:/ '"': :::::::? Vi'/:::::::' 

I: ··· 1 I 

I 

I I 

I I 
2 13 

0 0 0 
0 0 0 

I 

I 

I 
4 
0 
0 

Flguur 5.9 De gekwantificeerde produkt-marktmatrix van het secundair marktsegment. 
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Het secundair marktsegment. 
Het kwantitatieve tekort ligt hoofdzakelijk bij de woningen voor alleenstaande starters en 
seniorenparen (tekort aan respectievelijk 31 en 48 woningen). Voor de alleenstaanden van 
middelbare leeftijd en de tweepersoonshuishoudens is sprake van een gering tekort 
(respectievelijk 13 en 8 woningen op jaarbasis) . Aan de vraag naar woninge_11. door de 
overige doelgroepen wordt volledig voldaan. -
Evenals in het primair marktsegment is in dit marktsegment van een kwantitatief overschot 
geen sprake. Daarentegen is wel sprake van acceptatie van een kwalitatief tekort. De drie 
slaapkamertypen zonder doelgroep zullen door de werking van de schaarstemarkt aftrek 
vinden bij de woningzoekenden, die een dergelijk niveau van geboden prestaties accepteren 
tegen een relatief hoge prijs. 
In het secundair marktsegment is in sterke mate sprake van een kwalitatief overschot. Dit 
heeft op vrijwel alle eengezinswoningen betrekking. De vraag naar dergelijke woningen door 
de 'doelmatige' doelgroepen is uiterst gering, terwijl het aanbod erg groot is. Deze woningen 
zullen aftrek vinden bij de doelgroepen, die in theorie en praktijk ook met minder kwaliteit 
genoegen nemen. Men kan spreken van een 'overconsumptie' 

5.4 Conclusies ten aanzien van de gemeten afstemming. 

Alvorens de conclusies ten aanzien van de gemeten afstemming worden getrokken, wordt eerst een 
tweetal kanttekeningen geplaatst. In de praktijk zal de verdeling van het woningaanbod over de 
woningzoekenden iets anders verlopen dan in het meetinstrument is aangenomen. De gemeten 
afstemming dient daarom met enige nuancering ge'interpreteerd te worden. 

Ten eerste is in de praktijk geen sprake van een stringente scheiding tussen het primaire en het 
secundaire marktsegment. Er zijn geen concrete inkomens- en huurprijsgrenzen aan te wijzen die 
de twee marktsegmenten van elkaar scheiden, maar er is een gebied waar de marktsegmenten 
elkaar overlappen. Daarom moeten de twee marktsegmenten als communicerende vaten worden 
beschouwd. Wanneer bijvoorbeeld in het primaire segment sprake is van een groot tekort en in het 
secundair segment een kleiner tekort, dan zal een aantal woningzoekenden met een laag inkomen 
een woning uit het secundair marktsegment kiezen die eigenlijk te duur voor hen is (dure 
scheefheid). In de praktijk verdeelt een tekort zich dus meer gelijkmatig over de marktsegmenten 
dan met het meetinstrument gemeten is. 
Ten tweede strookt het doelmatigheidsprincipe niet met het rechtvaardigheidsprincipe waarop het 
woonruimteverdelingssysteem is gestoeld. Binnen enkele globale passendheidscriteria bepaalt de 
inschrijvingsduur immers welk huishouden de woning toegewezen krijgt. Daardoor zullen de 
gemeten tekorten zich in de praktijk meer spreiden over de verschillende doelgroepen. 

Geconcludeerd kan worden dat in het primair marktsegment vooral een tekort aan woningen is voor 
alleenstaande starters, senioren en gezinnen. Dit is het gevolg van een grote vraag bij een klein 
aanbod, dat bij de senioren en gezinnen nog eens versterkt wordt door het gering aantal 'passende' 
marktcomplexen. De vraag door bejaarden is niet groot, maar door een zeer gering passend aanbod 
is er toch sprake van een tekort. De alleenstaanden van middelbare leeftijd en de tweepersoons
huishoudens tot 55 jaar hebben volgens de gemeten afstemming voldoende keus. In de praktijk 
zullen de tekorten zich meer spreiden en zal voor deze doelgroepen toch sprake zijn van een gering 
tekort. 
De tekorten kunnen niet worden opgeheven door herpositionering van marktcomplexen binnen het 
primair marktsegment. Oat zal enkel tot verschuiving van het tekort aan woningen voor de ene 
doelgroep naar de andere tot gevolg hebben. De oplossingen zullen elders moeten worden gezocht. 
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In het secundair marktsegment is vooral een tekort aan woningen voor alleenstaande starters en 
seniorenparen en in geringe mate voor alleenstaanden van middelbare leeftijd een startende 
tweepersoonshuishoudens. De overige doelgroepen hebben voldoende keus maar evenals in het 
primaire marktsegment zullen de tekorten zich in de praktijk meer over alle doelgroepen spreiden. 
Opvallend is het grote 'kwalitatieve overschot' aan eengezinswoningen. In de praktij~ -~orden deze 
woningen toegewezen aan een- en tweepersoonshuishoudens uit het secundaire marktsegment en 
huishoudens uit het primaire segment, die zich een dergelijke hoge huurprijs eigenlijk niet kunnen 
permitteren. Het gevolg is een stijging van het beslag op de individuele huursubsidie en een toe
name van de dure scheefheid. 
Een marktcomplex dat er uit springt zijn de etagewoningen met 4 slaapkamers van complex 71 . 
Deze zeer grote woningen vormen geen pmc met huishoudens groter dan 2 personen. Daarnaast is 
het de vraag of de huidige bewoners, die een netto huurprijs van /708 betalen, niet veel liever een 
grote eengezinswoning willen (hetgeen mogelijk is voor die huurprijs). Een gelijksoortig complex (cpl. 
15) is reeds een tiental jaren geleden gesplitst in etagewoningen met 1 en 2 slaapkamers. Een 
dergelijke ingreep leidt tot een dubbel aantal woningen, die met dezelfde doelgroepen als voor de 
ingreep een pmc vormen. 

In beide marktsegmenten zijn een drietal marktcomplexen aan te wijzen, die met geen enkele 
doelgroep een pmc vormen. Deze en de marktcomplexen die als risico-complexen getypeerd zijn Qn 
paragraaf 5.3.3) zullen naar verwachting als gevolg van de schaarste in beide marktsegmenten 
vooralsnog geen verhuurbaarheidsproblemen geven. Het is verstandig de trends in de verhuurcijfers 
nauwlettend in de gaten te houden zodat tijdig kan worden geanticipeerd op een afnemende 
verhuurbaarheid . 

Uit de gemeten afstemming blijkt dat een aantal marktcomplexen, die specifiek aan senioren en 
bejaarden worden toegewezen, helemaal geen pmc vormen met de 55-plussers. Daarentegen zijn 
de etagewoningen van complex 26, 28 en 33 en de nieuwe woningen van complex 36 en 37 
terdege geschikt voor senioren, maar zij zijn (nog) niet van een dergelijk label voorzien. 

5.5 Een aanzet tot strategisch voorraadbeheer. 

In deze paragraaf wordt een eerste aanzet tot strategisch voorraadbeheer gegeven. Strategie~n 
kunnen worden uitgewerkt in het beleid op portefeuilleniveau en op het niveau van de 
marktcomplexen. Gelet op de toekomstige ontwikkeling van de doelgroepen, zal een steeds groter 
deel van de markt van Aert Swaens uit kleine huishoudens en senioren bestaan. Daarnaast zal het 
aantal woningzoekenden met een structureel laag inkomen en het aantal tweeverdieners blijven 
toenemen. Op deze ontwikkelingen dient te worden ingespeeld. 

Op het niveau van de portefeuille kunnen meerdere beleidsvelden worden onderscheiden. Op zes 
beleidsvelden kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan om tot een betere afstemming 
tussen het woningaanbod en de woningzoekenden te komen. 

Strategische verkoop en aankoop van woningen: 
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Verkoop van een deel van de dure eengezinswoningen metals doel een boekwinst te 
maken. Bijvoorbeeld aan de zittende bewoners die van plan zijn door te stromen naar een 
eigen woning. 
Aankoop van goedkope woningen, indien die voorhanden zijn in de gemeente en te koop 
worden aangeboden tegen een acceptabele prijs. 
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Strategische nieuwbouw: 
Betaalbare woningen bouwen voor alleenstaanden starters, senioren en gezinnen uit de 
primaire doelgroep. Dit is mogelijk door de boekwinsten uit de verkoop van woningen voor 
nieuwbouw aan te wenden. 
Nieuwbouw voor de starters en seniorenparen uit het secundair marktsegme_11t. 
Nieuwbouw voor huishoudens die te goedkoop wonen (goedkope scheefheid) . -Het in gang 
zetten van een dergelijke doorstroming vergt een zeer intensieve begeleiding. De 'goedkope 
scheefwoners' moeten als het ware warden verleid om in een kwalitatief betere, maar ook 
duurdere woning te gaan wonen. Dit kan bijvoorbeeld door de huishoudens inspraak te 
geven in een nieuwbouwproject. 

Marktgericht onderhoudsbeleid: 
De marktpositie van de risico-complexen en doorstroomcomplexen kan verbeterd worden 
door extra onderhoudsinspanningen. 
De stabiele complexen kunnen waarschijnlijk toe met reguliere onderhoudsinspanningen. 

Huurprijsbeleid: 
De eengezinswoningen dienen betaalbaar gemaakt en gehouden te warden voor de primaire 
doelgroep. Een instrument daarvoor is de huursombenadering. 
Marktcomplexen met een goede marktpositie en een gunstige prijs/kwaliteitverhouding 
(complex 2, 26, 33 (type B), 34, 84 en 88) kunnen relatief meer in prijs stijgen dan de 
marktcomplexen met een slechte marktpositie en een ongunstige prijs/kwaliteitverhouding 
(complex 11 en 18). 

Doelgroepenbe/eid: 
Goede informatie naar woningzoekende senioren en bejaarden toe over de nieuw op te 
leveren woningen van marktcomplex 36 en 37, zodat deze doelgroepen zo optimaal 
mogelijk gebruik maken van het woningaanbod dat aan hun voorkeursnormen voldoet. 

l!Voonruimteverdeling: 
Met name de goedkope maar ook de duurdere woningen volgens strakke inkomens-criteria 
toewijzen. Hiermee kan indirect de (toename van) dure scheefheid warden beperkt. 
Woningzoekenden voorrang geven indien zij een goedkope woning vrij maken voor bewo
ning On relatie tot de doorstroming). 

In paragraaf 5.3.3 zijn de marktcomplexen getypeerd naar risico-complexen, sobere complexen, 
doorstroomcomplexen en stabiele complexen. Van elk type wordt een marktcomplex nader be
studeerd en van commentaar voorzien, dat richting geeft aan een strategie op het niveau van het 
complex. 

Marktcomplex 11 behoort tot de risico-complexen. Deze etagewoningen hebben voor het grootste 
deel 1 slaapkamer en hebben een gemiddelde huurprijs van /570. De zwakke punten van het 
complex betreffen de woning, de sociale woonorngeving en de beeldvorming. De fysieke 
woonorngeving scoort heel hoog. De woningen vormen alleen met de alleenstaande starters een 
pmc. Andere doelgroepen zijn uitgesloten doordat de correctiemogelijkheden wat betreft de 
woninggrootte zeer gering zijn. De slechte beeldvorming en de ongunstige prijs/kwaliteitverhouding 
be"fnvloeden de slechte verhuurbaarheid en de hoge verhuisgeneigdheid in negatieve zin. Door de 
schaarstemarkt is nog geen sprake van grate verhuurbaarheidsproblemen, maar het complex zal 
zonder ingrepen een risico blijven vormen. 
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Als strategie dient de prijs/kwaliteitverhouding te worden aangepakt. De prijs dient bevroren of 
verlaagd te worde·n of de kwaliteit dient verhoogd te worden. Op het niveau van de woning zou bij
voorbeeld het comfort verbeterd kunnen worden door het aanbrengen van isolatie. De slechte 
beeldvorming kan verbeterd worden door een stimulerend onderhoudsbeleid en buurtbeheer. Bij 
promotie dient Aert Swaens zich op de alleenstaande starters te blijven richten. 

Marktcomplex 14 behoort tot de sobere complexen. Deze kleine eengezinswoningen hebben 2 
slaapkamers en worden toegewezen aan senioren. De gemiddelde huurprijs is J580. De woning, de 
sociale woonomgeving en de beeldvorming scoren hoog. De fysieke woonomgeving scoort erg laag. 
De woningen vormen met de een- en tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar en de kleine 
eenoudergezinnen een pmc. In theorie zijn de woningen niet geschikt voor senioren omdat het 
voorzieningenniveau On Oerle) erg laag is. Het feit dat dit complex een sober complex is heeft dus 
vooral te maken met de fysieke woonomgeving. Delage verhuurbaarheid is deels te verklaren door 
de keuze voor senioren als doelgroep. Deze doelgroep is immers zeer kritisch bij het kiezen van 
een woningen en zal relatief vaak weigeren. Anderzijds omvat het complex slechts een klein aantal 
woningen waardoor de procesindicatoren toevallig erg hoog kunnen zijn . 
Als strategie wordt aanbevolen de huidige prijs/kwaliteitverhouding te handhaven. Ten behoeve van 
integratie kan worden overwogen de huidige doelgroep (de senioren) met de tweepersoons
huishoudens van middelbare leeftijd uit te breiden. 

Marktcomplex 8 behoort tot de doorstroomcomplexen. Deze eengezinswoningen hebben in de 
meeste gevallen 3 slaapkamers en een gemiddelde huurprijs van J713. De woning en de fysieke 
woonomgeving zijn goed. De minpunten zijn gelegen in de sociale woonomgeving en de beeldvor
ming. De woningen vormen met de elm- en tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar, de eenouder
gezinnen en de kleine volledige gezinnen een pmc. 
De lage verhuurbaarheid en hoge verhuisgeneigdheid is niet het gevolg van de prijs/kwaliteit
verhouding , die is immers gunstig. Een oplossing voor het verbeteren van de marktpositie is 
gelegen in het verbeteren van het imago. Dit kan door buurtbeheer en positieve promotie. Bij 
promotie verdienen de huishoudens van middelbare leeftijd en de gezinnen de voorkeur. Zij 
vertonen immers meer affiniteit met de buurt dan de starters en zij zullen zich meer voor verbetering 
van de sociale woonomgeving inzetten. 

Marktcomplex 26 behoort tot de stabiele complexen. Deze etagewoningen hebben voor het grootste 
dee I 2 slaapkamers. De gemiddelde huurprijs is f 456. De sociale woonomgeving en de beeldvorm
ing scoren heel hoog. Daarnaast zijn er geen echte minpunten aan te wijzen. Tot de doelgroepen 
voor dit marktcomplex behoren de alleenstaanden tot 75 jaar. Dit marktcomplex kan dus als tamelijk 
'levensloopbestendig' worden beschouwd. Als gevolg van de zeer gunstige prijs/kwaliteitverhouding 
en het goede imago is de marktpositie van dit marktcomplex zeer geed (de verhuurbaarheid is hoog 
en de verhuisgeneigdheid is laag). Het complex vereist daardoor weinig aandacht en kan eventueel 
als 'donorcomplex' worden ingezet bij de huurprijs-differentiatie in het kader van de huur
sombenadering. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk warden als eerste de conclusies ten aanzien van het verrichtte onderzoek 
getrokken. Vervolgens warden aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. 

6.1 Conclusies. 

Terugkijkend naar het verloop van het onderzoek kan warden geconcludeerd dat stapje voor stapje 
naar het doel is toegewerkt, namelijk het ontwerpen van een meetinstrument voor strategisch 
voorraadbeheer. 

In de eerste fase van het onderzoek is in de literatuur gezocht naar een aantal uitgangspunten 
waarop het afstemmingsmodel en het meetinstrument gefundeerd konden warden. 
Essenti~le uitgangspunten zijn geweest: 1) de strategische planningsmethode, 2) de 
marktsegmentatie op basis van woonwens-determinerende variabelen en 3) de analyse van het 
woningmarktproces: keuzegedrag en substitutie door woningzoekenden. 

Het afstemmingsmodel voor strategisch voorraadbeheer, dat in de tweede fase van het onderzoek is 
opgesteld, is een heldere handleiding gebleken voor het verzamelen en bewerken van gegevens tot 
managementinformatie voor het strategisch voorraadbeheer. 
Door stap 4 uit het afstemmingsmodel te operationaliseren is een antwoord gegeven op de 
probleemstelling van dit onderzoek. De operationalisatie omvatte in feite het ontwerp van een 
meetinstrument, waarmee de afstemming tussen vraag en aanbod gemeten kan warden. 

Geconcludeerd kan worden dat het meetinstrument veelzijdig is doordat het zowel over de 
kwalitatieve als de kwantitatieve afstemming een uitspraak doet. Bij de identificatie van produkt
marktcombinaties wordt zeer voorzichtig te werk gegaan. Daarom kan worden gesteld dat de pmc's, 
die aan de hand van de PMCscores worden ge"identificeerd, in hoge mate een betrouwbaar beeld 
geven van de werkelijkheid. 

Daarnaast kan worden geconcludeerd dat de resultaten van het meetinstrument velerlei 
gebruiksmogelijkheden hebben. De geboden prestaties, uitgedrukt in prestatiescores, geven de 
sterke en zwakke kenmerken en de correctiemogelijkheden aan van een marktcomplex. De 
gevraagde prestaties, uitgedrukt in voorkeursnormen per doelgroep, kunnen als richtlijn dienen voor 
strategische nieuwbouw, renovatie en aankoop en marktgericht onderhoudsbeleid. 
De kwalitatieve afstemming, uitgedrukt in pmc's in een produkt-marktmatrix, geeft aan tussen welke 
marktcomplexen en doelgroepen sprake is van een goede combinatie. Uit een produkt-marktmatrix 
kan eenvoudig worden afgelezen wat de positioneringsmogelijkheden voor een marktcomplex zijn en 
in welke mate een marktcomplex levensloopbestendig is. 
De kwantitatieve afstemming, uitgedrukt in een gekwantificeerde produkt-marktmatrix, geeft zowel 
de kwantitatieve als de kwalitatieve tekorten en overschotten aan op de verschillende deelmarkten. 

Het resultaat van het onderzoek bestaat in feite uit twee delen. Het eerste deel is het zojuist 
besproken meetinstrument en het tweede deal is een toepassing van het meetinstrument in de 
praktijk (de derde fase van het onderzoek). 
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Hoofdstuk 6 

Op basis van de praktijktoepassing bij woningstichting Aert Swaens te Veldhoven kunnen de 
volgende conclusies worden getrokken over de praktische toepasbaarheid van het meetinstrument: 

Doordat de benodigde input-gegevens alleen produktgegevens betreffen en geen 
procesgegevens, zijn de benodigde data bij vrijwel iedere professionele woningbeheerder 
grotendeels aanwezig. Voor de data met betrekking tot de woonomgeving d~enen diverse 
gemeentelijke diensten te worden geraadpleegd; -
Een handmatige berekening van de PMCscores en de Profielscores voor een hele 
portefeuille is onbegonnen werk. Het spreadsheet Excel 4.0 (Microsoft) is een uitstekend 
hulpmiddel gebleken. Voor de berekeningen is een programma gemaakt, waarin alleen de 
prestatiescores van de marktcomplexen dienen te worden ingevoerd. De voorkeursnormen 
en de wegingsfactoren van de doelgroepen kunnen naar eigen inzicht worden aangepast; 
In stap B van het meetinstrument wordt verondersteld dat woningzoekenden hun 
acceptatiegrens een bepaald percentage tot onder de voorkeursnormen verlagen als gevolg 
van schaarste op de woningmarkt (substitutiegedrag). Hiervoor is in de praktijktoepassing 
een verlaging van 10% voor de woning en het gebouw en 10 tot 15% voor de woonomge
ving aangenomen. Uit de reactie van Aert Swaens op de ge"identificeerde pmc's blijkt dat de 
gekozen percentages aan de lage kant zijn. Blijkbaar geven de woningzoekenden veel toe 
op hun voorkeursnormen wanneer zij zich voor een schaarste aan woningen gesteld zien; 
De kwantitatieve afstemming, die gemeten is, stemt overeen met het algemene beeld dat 
Aert Swaens over de afstemming heeft. De produkt-marktmatrices geven echter een 
gedetailleerder beeld van de tekorten en overschotten dan uit ervaring zou kunnen worden 
aangegeven. Door de gekwantificeerde produkt-marktmatrices wordt bijvoorbeeld gesig
naleerd voor welke marktcomplexen sprake is van een kwantitatief overschot. Zo wordt 
verklaard waarom Aert Swaens steeds vaker de duurdere eengezinswoningen aan een- en 
tweepersoonshuishoudens uit het secundaire marktsegment en de gezinnen uit het primaire 
marktsegment verhuurt. De vraag naar woningen door de gezinnen uit het secundair 
marktsegment is namelijk kleiner dan het aanbod duurdere eengezinswoningen. 

6.2 Aanbevelingen. 

De aanbevelingen voor verder onderzoek hebben vooral betrekking op het meetinstrument dat 
ontworpen is. De praktijktoepassing van het meetinstrument heeft een aantal punten aan het licht 
gebracht, dat extra onderzoek behoeft. 
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In de praktijk stuit men bij het verzamelen van betrouwbare input-gegevens op problemen. 
De betrouwbaarheid van de gemeten afstemming is rechtstreeks afhankelijk van de 
betrouwbaarheid van de input-gegevens. Op dat punt zullen daarom de grootste 
verbeteringen kunnen worden gemaakt. 
Bijvoorbeeld de voorkeursnormen en wegingsfactoren, die in de praktijktoepassing samen 
met medewerkers van woningstichting Aert Swaens en aan de hand van de beschikbare 
literatuur zijn vastgesteld, kunnen zeker worden verbeterd. Daarvoor dient gedetailleerd 
onderzoek naar de lokale bewonerspreferenties te worden verricht. 
Hetzelfde geldt voor de groep produktkenmerken, die relevant worden geacht voor de 
woningkeuze door een huishouden doordat zij de woning in hoge mate definieren. Uit 
onderzoek naar het keuzegedrag van de doelgroepen op de lokale woningmarkt kan het 
noodzakelijk blijken de groep produktkenmerken uit te breiden of aan te passen. 

Uit de praktijktoepassing blijkt dat schaarste op de woningmarkt van grote invloed is op het 
substitutiegedrag door woningzoekenden. Onduidelijk is hoever de woningzoekenden hun 



Conc/usies en aanbevelingen 

acceptatiegrens tot onder de voorkeursnormen verlagen bij een bepaalde vraagdruk. Meer 
inzicht hierin leidt tot een meer betrouwbaar uitgangspunt voor het vaststellen van 
onderprestatiegrens (in procenten) waarbij een woningzoekende de woning nog net ac
cepteert, ondanks dat deze niet aan zijn voorkeursnormen voldoet. 
Een woningbeheerder dient zich af te vragen in hoeverre de pmc's, die als s;_i~volg van het 
veronderstelde substitutiegedrag warden ge'identificeerd, wenselijk of juist nuttTg zijn. 

Bij de conclusies ten aanzien van de gemeten afstemming in de praktijktoepassing 
(paragraaf 5.4) staat vermeld dat de gekwantificeerde afstemming enigszins genuanceerd 
ge'interpreteerd dient te warden. De reden daarvoor is het feit dat de woningen in de praktijk 
niet volgens het doelmatigheidsprincipe aan de woningzoekenden worden toegewezen. De 
precieze kwantitatieve afstemming kan warden vastgesteld indien in stap D van het 
meetinstrument de verdeling, zoals die in werkelijkheid plaats vindt onder de vigerende 
woonruimteverdelingsregels, wordt ge'imiteerd. Daarvoor kan een computer-simulatiemodel 
worden ontworpen, waarin het woningaanbod op een waarheidsgetrouwe wijze over de 
woningzoekenden uit de doelgroepen wordt verdeeld. 

In paragraaf 5.5 zijn voor woningstichting Aert Swaens een aantal beleidsaanbevelingen gedaan. 
Wanneer daadwerkelijk wordt overgegaan tot strategisch voorraadbeheer is het noodzakelijk dat 
allereerst alle stappen uit het afstemmingsmodel warden doorlopen. Met name de interne en externe 
analyse zijn essentieel voor het voeren van een verantwoord strategisch voorraadbeleid. 
De benodigde gegevens voor de interne en de externe analyse zijn vaak niet direct voorhanden. 
Aan de hand van een goed woningmarktonderzoek, waarin zowel de woningzoekenden als de 
zittende bewoners en hun plannen worden onderzocht, kan betrouwbare en gedetailleerde infor
matie worden gewonnen. 

Als laatste kan warden opgemerkt dat de verhuurprocesgegevens vooralsnog geen deel uitmaken 
van het meetinstrument. Dit soort gegevens incorporeert echter zeer belangrijke informatie over de 
relatie tussen specifieke doelgroepen en specifieke marktcomplexen. Het is daarom 
aanbevelenswaardig het meetinstrument uit te breiden met een stap waarin de procesgegevens 
warden geanalyseerd. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de woningbeheerder de 
procesgegevens per marktcomplex en per doelgroep registreert, hetgeen in de praktijk bijna nooit 
het geval is. Zo kan het zeer interessant zijn het percentage verhuisgeneigden (zowel toekomstige 
huurders als aspirant-kopers) per doelgroep in de marktcomplexen te meten. Deze huishoudens 
staan aan het begin van het zoekproces naar een andere woning en hun woonwensen zijn nog niet 
bijgesteld door substitutie. Na confrontatie met de beperkingen van de woningmarkt zouden zij 
kunnen besluiten niet te verhuizen, ondanks dat hun woonwensen niet geheel vervuld warden door 
de huidige woning. Het voorgenomen gedrag zegt in dit geval meer dan het daadwerkelijke gedrag. 
Een geautomatiseerde informatiehuishouding is voor het bewerken en beheren van een dergelijke 
grote hoeveelheid aan produkt- en procesgegevens geen overbodige luxe. Periodieke analyse van 
de procesgegevens leidt tot de signalering van trends op het niveau van het complex, de portefeuille 
en de doelgroep. 

Toepassing van het afstemmingsmodel en het meetinstrument geeft een gedetailleerd beeld van de 
kansen en bedreigingen op de langere termijn. Daarnaast vormt het een gedegen uitgangspunt voor 
het formuleren van strategie~n opdat in de toekomst de gewenste afstemming tussen woningvraag 
en -aanbod wordt bereikt. Met dit instrumentarium kan een woningbeheerder het strategisch voor
raadbeheer funderen en afstemmen op de kenmerken en ontwikkelingen van de markt en op deze 
manier een veilige toekomst tegemoet zien. 
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BIJLAGEN 

Bijlage bij hoofdstuk 4. 

Bijlage 4.1 De produktkenmerken uitgedrukt in vijf prestatieniveau's. 
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Bijlage 5.12 

De doelgroepen van woningstichting Aert Swaens geanalyseerd. 
De woningvoorraad van woningstichting Aert Swaens geanalyseerd. 
Veldhoven ingedeeld naar buurten. 
De woningvoorraad ingedeeld naar marktcomplexen. 
De produkt- en procesgegevens van de marktcomplexen. 
De indicatoren in formulevorm. 
Positiematrices: VBI versus puntprijs en verhuisgeneigdheid versus puntprijs. 
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De voorkeursnormen en wegingsfactoren per doelgroep. 
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De resultaten: de PMCscores en Profielscores van de portefeuille. 
De omvang van de vraag naar woningen. 
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Bijlage 4.1 De produktkenmerken uitgedrukt in vijf prestatieniveau's. 

Woning 

Ontsluiting van de woning (afstand tussen voordeur en openbare weg en de mate van-privacy). 
5. eigen voordeur aan prive terrein 
4. eigen voordeur 

3. voordeur aan portiek 
2. voordeur aan gesloten galerij 
1. voordeur aan galerij 

Relatie vertrekken in de woning (m.b.t. senioren en bejaarden). 
5 . alle vertrekken gelijkvloers, directe relatie woonkamer/hoofdslaapkamer en badkamer/hoofdslaapkamer 
4. alle vertrekken gelijkvloers, directe relatie woonkamer/hoofdslaapkamer 
3 . hoofdslaapkamer en badkamer gelijkvloers 
2. een slaapkamer gelijkvloers 
1. slaapkamers en badkamer op verdieping 

Afwerking interieur. 
de kwaliteit of de afwerking van: 1) de wanden en het plafond, 2) het tegelwerk 3) het hang- en sluitwerk, 4) binnenafwerking 
kozijnen en 5) elektra (stopcontacten en schakelmateriaal). 
5. zeer goed (5 maal goed) 
4. goed (4 maal goed) 
3. voldoende (3 maal goed) 
2. slecht (2 maal goed) 
1. zeer slecht (1 maal goed) 

Totale oppervlakte vertrekken: het totale oppervlak van alle vertrekken, te weten: woonkamer, 
keuken, slaapkamers en badkamer. 
9. :<:: 90 m• 
8. 80-90 m• 
7. 70-80 m• 

6. 60-70 m• 

5. 50-60 m• 

4. 40-50 m• 

3. 30-40 m• 

2. 20-30 m• 
1. < 20 m• 
noot: V+W '65: het minimum woonoppervlak bij 1,5 verblijfseenheden is 29 m•. 

Grootte woonkamer. 
5 . :<:: 30 m• 
4. 25-30 m• 

3. 21-25 m• 
2. 18-21 m• 
1. <18m2 

noot: V+W '65: het minimum oppervlak van de hoofdwoonkamer bij 5 verblijfseenheden of meer is 18 m•. 

Grootte keuken. 
5. :<:: 11 m• 

4. 8-11 m• 
3. 6-8 m• 
2. 5-6 m• 
1. < 5 m• 
noot: V+W '65: het minimum oppervlak van de keuken bij minder dan 3 verblijfseenheden is 5 m• en bij 3 of meer 
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Bijlagen 

verblijfseenheden 6 m2 ; Richtlijnen Rotterdam '85: het minimum oppervlak van een eetkeuken is 11 m•. 

Aantal slaapkamers. 
5. ~ 4 slk. 
4. 3 slk. 
3. 2 slk. 
2 . 1 slk. 

1. 0 slk. 

Grootte hoofdslaapkamer. 
5. ~ 13 m•, breedte ~ 2,70 m 
4. 12-13 m•, breedte ~ 2,70 m 

3. 11-12 m2 , breedte ~ 2,70 m 
2. 10-11 m• 
1. <10m2 

noot: V+W '65: het minimum oppervlak van de hoofdslaapkamer is 11 m• (minimum breedte 2,70 m). 

Grootte tweede slaapkamer. 
5 . ~ 11 m• 
4. 10-11 m• 
3. 8-10 m•, breedte ~ 2,10 m 
2. 5-8 m•, breedte ~ 1,80 m 
1. < 5 m• 
noot: V+W '65: het minimum oppervlak van de tweede slaapkamer is 8 m• (minimum breedte 2,10 m) of 5 tot 8 m• (minimum 

breedte 1,80 m). 

Grootte badkamer. 
5. ~ 5 m• 
4. 4-5 m• 
3. 3-4 m2, breedte ~ 1,80 m 
2. 2-3 m2, breedte ~ 0,90 m 
1. < 2 m2, breedte ~ 0,90 m 
noot: V+W '65: het minimum oppervlak van de badruimte is ongeveer 2 m•. 

Bergruimte. 
5. ~ 10 m• 
4. 8-10 m• 
3. 6-8 m2 

2. 4-6 m2 

1. < 4 m• 
noot: V+W '65: het minimum oppervlak van de bergruimte bij 2 of minder verblijfseenheden is 4 m•, bij 3 verblijfseenheden 6 

m2 en bij 5 of meer verblijfseenheden 8 m2 • 

Zolder (ten behoeve van verblijfs- of bergruimte). 
5. vaste trap naar zolder en kantelraam of dakkapel voor voldoende daglichttoetreding 

4. vaste trap naar zolder 

3. vlizo-trap naar zolder 
2. zokler aanwezig maar zonder trap 
1. geen zolder 

Prive buitenruimte: tot de woning behorende buitenruimten (tuinen, terrassen of balkons). 
5. ~ 100 m• tuin of 5. ~ 8 m• balkon 
4. 75-100 m• 4. 5-8 m• 

3. 
2. 
1. 

50-75 m• 
25-50 m• 
< 25 m2 

3 . 
2. 
1. 

3-5 m• 
< 3 m• 
geen balkon 
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noot: V+W '65: het totale oppervlak van balkons of loggia's moet tenminste 3 m• zijn . 

Sanitaire voorzieningen. 
5. ligbad, wastafel en 2 toiletten 
4. douche, wastafel en 2 toiletten / ligbad, wastafel en 1 aparte toilet 
3. douche, wastafel en 1 aparte toilet 
2. douche en toilet in badruimte 
1. lavet en apart toilet 

Warmwatervoorziening. 
5. combiketel 
4. badgelaer en keukengeiaer 
3. boiler 
2. aansluitpunt geiser of geiser aanwezig 
1. geen warm water 

Wasmachine-aansluiting On/op de ... ). 
5. twee aansluitingen 
4. berging (inpandig) of zolder (met vaste trap) 
3. badkamer 
2. keuken 
1. geen aansluiting 

Verwarming en ventilatie. 
5. lndividuele c.v. (H.R.) en mechanische ventilatie met warmteterugwinning 
4. lndividuele c.v. (H.R. ofV.R.) 
3. lndividuele c.v. 
2. collectieve c.v. 
1. diverse kachels of een aansluitpunt en rookgasafvoer 

lsolatie. 
5. gevel-/dak-/glasisolatie 
4. glaa-/geveliaolatie of glaa-/dakiaolatie 
3. glaaisolatie 
2. geveliaolatie en/of dakisolatie 
1. geen isolatie 
noot: glaaisolatie niet onderacheiden naar woon- en slaapvertrekken, daar niet zodanig geregistreerd in het WNS . 

Gebouw 

Toegang I entree. 
5. afgesloten centrale entree met intercom, camera en elektrische deur en galerijen afzonderlijk afsluitbaar 
4. afgealoten centrale entree met intercom en elektrische deur en galerijen afzonderlijk afsluitbaar 
3. afgesloten centrale entree met intercom en elektrische deur 
2. afgealoten centrale entree en elektrische deur 
1. openbare centrale entree 

Status entree. 
het al dan niet aanwezig zijn van 1) een ruime entree, 2) verlichting , 3) goede afwerking van de entree, 4) de brievenbus en 
bel inpandig 5) aankledingsgroen en/of een zitje. 
5. zeer goed (5 maal aanwezig) 
4. goed (4 maal aanwezig) 
3. voldoende (3 maal aanwezig) 
2. slecht (2 maal aanwezig) 
1. zeer alecht (1 maal aanwezig) 
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Bijlagen 

Lift. 
5. lift stopt op elke entreelaag, loopafstand < 30 m 
4. lift stopt op elke entreelaag, loopafstand > 30 m 
3. geen lift bij 2 woonlagen of lift stopt niet op elke entreelaag 
2. geen lift bij 3 woonlagen 
1. geen lift bij 4 woonlagen 
noot: V+W '65: bij meer dan vier woonlagen is een lift verplicht. 

Aanzien semi-openbare ruimte. 
5. schoon en goed onderhouden 
4. achoon of goed onderhouden 
3. normaal 
2. vull of alecht onderhouden 
1. vull en alecht onderhouden 

Vuilnis. 
5. er is een collectieve, afgesloten opslagruimte met vuilstortkokers 
4. er ia een collectieve, afgesloten opslagruimte op de verdieping 
3. er is een collectieve, afgesloten opslagruimte 

2. containers in een niet afgesloten ruimte 
1. de bewoners zetten elke week hun eigen vuilnis aan de weg 

Huismeester. 
5. er ia een huismeester, die continu aanwezig is 
3. er is een huismeester, die enkele uren per week aanwezig is 

1. geen huismeester 

Fysieke woonomgeving 

Aankledingsgroen. 
5. aankledingsgroen in zeer ruime mate aanwezig in de buurt 
4. aankledingsgroen in ruime mate aanwezig in de buurt 
3. aankledlngsgroen In voldoende mate aanwezig in de buurt 
2. aankledingsgroen in beperkte mate aanwezig In de buurt 
1. aankledingsgroen niet aanwezig in de buurt 

Gebruiksgroen. 
5. < 500 m, in ruime mate aanwezig 
4. < 500 m, In beperkte mate aanwezig 
3. 500-800 m, in ruime mate aanwezig 
2. 500-800 m, in beperkte mate aanwezig 

1. :<!:800m 

Dagelijkse voorzieningen (winkel met supermarktassortiment, bank en/of postkantoor). 
5. < 300 m 
4. 300/500 m 
3. 500/800 m 
2. 800/1200 m 
1. :<!:1200m 
noot: maxlmale loopafstand 800 m ry.INS) en 500 m (seniorenlabel). 
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Afstand tot centrum van Veldhoven (niet-dagelijkse voorzieningen). 
5. < 500 m 
4. 500-800 m 

3. 800-1400 m 
2. 1400-2300 m 

1. ~ 2300 m 
noot: maximale loopafstand 800 m CNNS) en 500 m (seniorenlabel). 

Parkeergelegenheid. 
5. parkeren op eigen terrein (garage of carport) 

4. parkeren in garagebox elders 

3. parkeren voor de deur 

2. parkeren in de straat 
1. parkeren op meer dan 100 m afstand van de woning 

Halte openbaar vervoer: op een afstand van. 
5. < 200 m 

4. 200-300 m 
3. 300-500 m 
2. 500-800 m 
1. ~800m 

Speelgelegenheid voor kinderen jonger dan 12 jaar (zandbak, speeltoestellen, speelplaats). 
5. < 100 m 

4. 100-200 m 

3 . 200-400 m 

2. 400-600 m 
1. ~600m 

Speelgelegenheid voor kinderen ouder dan 12 jaar (speelweide, trapveldje, basketbalveld). 
5. < 200 m 

4. 200-400 m 

3. 400-600 m 

2. 600-800 m 
1. ~800m 

Basisschool: aanwezig op een afstand van. 
5 . < 200 m 

4. 200-400 m 

3. 400-600 m 

2. 600-800 m 
1. ~800m 

Verkeersveiligheid in woonstraten (verkeersleefbaarheid; vooral veiligheid voor spelende kinderen) . 
5. optimale verkeersveiligheid in de hele buurt 

4. verkeersveiligheid in vrijwel de hele buurt optimaal 
3. verkeersveiligheid niet overal optimaal, maar lever! geen gevaar op voor spelende kinderen 

2. enkele verkeersonveilige situaties in de buurt 
1. meerdere verkeersonveilige situaties in de buurt 

Geluidshinder door verkeer. 
5. geen geluidshinder in de buurt 

4. incidenteel geluidshinder in de buurt 
3. met regelmaat geluidshinder in de buurt 

2. deel van de buurt heeft veel last van geluidshinder 

1. de hele buurt heeft veel last van geluidshinder 
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Bijlagen 

Be"invloeding wonen/niet-wonen (als mogelijke bron van overlast warden beschouwd: cafes, winkels, 
buurtcentra, sport- en speelvoorzieningen). 
5. geen overtast 
4. af en toe overtast van een of meer voorzieningen, maar niet emstig 
3. vaak maar niet emstige overtast van een of meer voorzieningen 
2. vaak en hinderlijke overlast van een of meer voorzieningen 
1. zeer vaak en zeer hinderlijke overlast van een of meer voorzieningen 

Milieu-hinder bedrijven (stank- en/of geluidsoverlast, die bewoners ondervinden). 
5. de hele buurt ligt buiten de invloed88feer van milieu-hinderlijke bedrijven 
4. een klein deel van de buurt ligt binnen de invloedHfeer van milieu-hindertijke bedrijven, maar de overtast is beperkt 
3. groot deel van de buurt ligt binnen de invloedHfeer van milieu-hindertijke bedrijven, maar de overtast is niet emstig 
2. de overtast van milieu-hinderlijke bedrijven irriteert de bewoners 
1. de overtast van milieu-hinderlijke bedrijven tast de gezondheid van de bewoners aan 

Socia/e woonomgeving 

Veiligheid openbare ruimte: fysieke aspecten (stedebouwkundige opzet, groen, verlichting) kunnen 
gevoelens van (on)veiligheid be'invloeden. 
5. de veiligheid voldoet in de hele buurt en heeft een positieve invloed op het gebruik en de waardering van de 

openbare ruimte 
4. de veiligheid voldoet in de hele buurt 
3. de veiligheid is voldoende, hoewel hier en daar wat hinder is van groen of de verlichting te mager is 
2. de veiligheid is op nogal wat plaatsen onvoldoende; vanwege hinder van groen of te weinig openbare verlichting 
1. de veiligheid Is structureel onvoldoende, o.a . als gevolg van het stedebouwkundig ontwerp; meer verlichting en 

minder groen kunnen niet alle problemen oplossen, ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk 

Sociale samenstelling I: werkloosheid in Veldhoven. 
5. zeer laag (< 9%) 
4. laag (9 tot 15%) 
3. gemiddeld (15 tot 21%) 
2. hoog (21 tot 27%) 
1. zeer hoog ~ 27 %) 

Sociale samenstelling II: de mate waarin beroep wordt gedaan op individuele huursubsidie (zowel 
het subsidiebedrag als percentage van de huursom, als het percentage huishoudens met IHS in een 
complex zijn beoordeeld). 
5. beide laag 
4. een laag en een gemiddeld 
3. beide gemiddeld of een hoog en een laag 
2. een hoog en een gemiddeld 
1. beide hoog 

Congruentie woongedrag: het aantal klachten en probleemgevallen. 
5. zeer aterke mate van congruent woongedrag : positief stimulerende woonomgeving 
4. aterke mate van congruent woongedrag : geen klachten noch probleemgevallen 
3. congruent woongedrag : een enkele klacht maar geen probleemgevallen 
2. mindere mate van congruent woongedrag : enkele klachten en een enkel probleemgeval 
1. zeer zwakke mate van congruent woongedrag : klachten en een aantal probleemgevallen 
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Beeldvorming 

Beeldvorming van het complex (de fysieke indruk). 
5. complex en directe omgeving maken een zeer goede indruk 
4. complex en directe omgeving maken een goede indruk 
3. complex en directe omgeving maken een normale, geen uitgesproken goede of slechte indruk -
2. complex en directe omgeving maken een matige indruk 
1. complex en directe omgeving maken een zeer slechte indruk (slecht onderhouden en vervuild) 

Imago van het complex (het sociaal aanzien). 
5. zeer goede reputatie en bekend in Veldhoven 
4. goede reputatie en redelijk bekend 
3. normale reputatie 
2. minder goede reputatie en weinig attractief 
1. slechte reputatie en niet attractief 

Imago van de buurt. 
5. de buurt wordt geassocieerd met ideale leefbaarheid 
4. de buurt wordt geassocieerd met een positieve leefbaarheld 
3. de beeldvorming is normaal 
2. de buurt wordt geassocieerd met negatieve incidenten 
1. de buurt wordt geassocieerd met problemen 

In de noten wordt verwezen naar: 
V + W '65: Voorschriften en Wenken 1965 (VROM, 1971) 
WWS: Woningwaarderingsstelsel 
Seniorenlabel: Scherpenisse, 1993 

Opmerking: 

Bij het berekenen van de loopafstanden wordt van de volgende veronderstelling uitgegaan. Men zal 
in de bebouwde omgeving vrijwel nooit in een rechte lijn van punt a naar punt b kunnen lopen, maar 
in een aantal kortere lijnen die in een hoek op elkaar staan. Daardoor is de loopafstand groter dan 
de 'hemelsbrede' afstand tussen die twee punten. De afstanden die in de voorgaande pagina's 
worden genoemd zijn loopafstanden, die op een kaart als volgt 'hemelsbreed' gemeten kunnen 
word en. 

Stelling van Pythagoras: c = ../(a2 + b2) 
waarbij: (a+ b) is de loopafstand enc is de hemelsbreed te meten afstand. 
stel a = 0,5 • b dan is 100 meter loopafstand 75 meter hemelsbreed op de kaart. 
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Bij/agen 

Bijlage 5.1 De doelgroepen van woningstichting Aert Swaens geanalyseerd. 

De verdeling van de woningzoekenden over het primair en secundair marktsegment. 

Voor het onderscheid naar een primair en secundair marktsegment is gebruikt gemaakt van de con
crete normen uit het Besluit Beheer Sociale Huursector (1993). Het belastbaar jaarinkomen van het 
huishouden is daarbij maatgevend. Tot het primair marktsegment behoren: 
- alleenstaanden, jonger dan 65 jaar: ~ J32.000; 
- alleenstaanden, 65 jaar of ouder: ~ J27.000; 
- meerpersoonshuishouden, jonger dan 65 jaar: ~ f 43.000; 
- meerpersoonshuishouden, 65 jaar of ouder: ~ J36.000. 
De huishoudens met een hoger inkomen behoren tot het secundair marktsegment. 

Van de geregistreerde woningzoekende huishoudens is enkel het bruto jaarinkomen bekend. 
Daarom is aangenomen dat het belastbaar inkomen gelijk is aan het fiscaal inkomen, hetgeen 
ongeveer is: bruto jaarinkomen + 5,05% ZiekenfondsWet Werkgever (ZFWW) + 11,4% Over
hevelingstoeslag (OHT) - 5,05% Sociale Verzekering exclusief ZFW Werknemer (SV excl. ZFWWn). 
De woningzoekenden verdelen zich als volgt over het primair en het secundair marktsegment. 

1 persoon 2 personen eenoudergezlnnen volledige gezinnen 

1 kind 2+ kinderen 112 kinderen 3+ kinderen 

~ 35 jaar 59 / 41% 58 / 42% 93 / 7% 91/9% 62 / 38% 50 / 50% 

35-54 jaar 41/59% 40 /60% 

55-74 jaar 69 / 31% 48 / 52% De relatieve omvang van het primair I secundair marktsegment 
binnen de doelgroep. Tezamen 100%. 

> 75 jaar 84 / 16% 53 / 47% 

De woningvoorkeur van de doelgroepen. 

De geregistreerde woningvoorkeur verdeeld zich per doelgroep als volgt Qn procenten) over de 
keuzemogelijkheden. Het totaal van elke doelgroep is 100%. 

eengezinswon etagewoning senlorenwon. seniorenftat zorgwoning aangepaste 

A1 10 90 0 0 0 0 
A2 36 60 4 0 0 
A3 7 21 45 20 7 0 
A4 2 5 40 20 33 0 
B1 22 77 0 0 0 0 
B2 71 18 9 0 0 2 
B3 12 14 62 8 4 0 
B4 4 6 60 19 11 0 
C1 62 38 0 0 0 0 
C2 91 9 0 0 0 0 
01 84 11 2 0 0 3 
02 96 0 0 0 0 4 
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Bijlage 5.2 De woningvoorraad van woningstichting Aert Swaens geanalyseerd. 

De woningvoorraad van woningstichting Aert Swaens bestaat per 1 januari 1994 uit 2877 woningen. 
Van dit onderzoek zijn uitgesloten: de voormalige gemeentecomplexen 52 tot en met 62 (deze 
woningen warden aan de zittende bewoners en bij mutatie te koop aangeboden), de complexen 86 
en 87 (4 vooroorlogse woningen) en 6 MIVA woningen verspreid over de complexen 26, 33 en 84. 

Deze selectie resulteert in een woningvoorraad van 2816 woningen die als volgt is opgebouwd: 

Woningen naar type: 

eengezinswon. etagewoningen seniorenwon. seniorenllats zorgwoningen TOTAAL 

1695 791 124 130 76 2816 
60,2% 28,1% 4,4% 4,6% 2,7% 100% 

Woningen naar bouwjaar: 

1960/1965 1965/1970 1970/1975 1975/1980 1980/1985 1985/1990 1990/1993 TOTAAL 

214 570 408 763 514 216 131 2816 
7,6% 20,2% 14,5% 27,1% 18,3% 7,7% 4,7% 100% 

Woningen naar huurprijs: 

eengezinswon etagewon. seniorenwon. seniorenllats zorgwoningen TOTAAL 

< /5101 7 340 0 22 0 369 
0,2% 12,1% 0% 0,8% 0% 13,1% 

s /6232 408 748 66 121 76 1419 
14,5% 26,6% 2,3% 4,3% 2,7% 50,4% 

> /6232 1287 43 58 9 0 1397 
45,7% 1,5% 2,1% 0,3% 0% 49,6% 

1 netto huurprijs per maand, 
2 subsidiabele huurprijs per maand. 
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Bijlagen 

Bijlage 5.3 V~ldhoven ingedeeld naar buurten. 

De gemeente Veldhoven bestaat uit een achttal wijken, te weten: 1) Oerle, 2) Heikant, 
3) 't Look, 4) Cobbeek, 5) Zeelst, 6) Zonderwijk, 7) Meerveldhoven en 8) Veldhoven. Binnen die 
wijken zijn de volgende 26 buurten onderscheiden: 
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-.,. ,_,. --·- ,...... - ·- --·~ ......... 
E!!!llezlnswonl~en : 

1.1 20 7 724 159 4,55 3 7 724 159 4,55 

27 8 &43 150 4.211 3 8 &43 150 4.211 
30 3 702 156 4,5 3 3 702 156 4,5 

2.1 13 76 721 156 4,62 2 18 696 140 4,97 
3 54 727 1eo 4,54 
4 4 751 179 4.2 

22 22 49 737 164 4,49 2 9 724 132 5,48 
3 37 739 171 4,32 
4 3 755 174 4,34 

2.3 21 89 758 160 4,74 2 14 7415 141 5.28 
3 75 760 164 4,63 

82 11 1eo 167 4,55 3 11 760 167 4,55 

2.4 81 63 777 173 4,49 3 57 776 172 4,51 
4 6 791 186 425 

2.5 29 29 683 156 4.38 3 29 683 156 4,38 
2.6 31 41 685 140 4,89 2 27 658 134 4,91 

3 14 736 151 4,87 

2.7 34 4 685 163 4.2 3 4 685 163 4.2 
32 5 169 755 181 4,17 4 169 755 181 4,17 
4.1 8 260 713 177 4,03 2 36 603 153 3,94 

3 186 721 178 4,05 
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42 10 152 642 165 3 ,89 1 11 537 128 4.2 
3 103 631 164 3,85 
4 38 703 180 3,91 

5.1 12 136 679 150 4,53 2 19 654 126 5,19 
3 103 681 153 4,415 
4 14 701 163 4,3 

5.3 33 9 664 154 4.31 3 9 664 154 4 ,31 
6.1 1 228 635 144 4,41 3 228 635 144 4 ,41 

2 132 535 131 4,08 3 132 535 131 4,08 

62 67 62 552 136 4,06 4 62 552 136 4,06 
6.3 68170 100 570 160 3,56 3 17 583 161 3,62 
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4 30 536 135 3,97 
69 30 572 162 3,53 3 7 597 167 3,57 

4 23 564 1eo 3,53 
1695 600 156 4.28 

SenlOrenwonl~en : 

1.1 14 8 579 133 4,35 2 8 579 133 4,35 
30 2 627 139 4,51 1 2 627 139 4,51 
31 4 687 137 5,01 2 4 687 137 5,01 

2.3 21 3 746 132 5,65 2 3 746 132 5,65 
82 10 743 144 5,16 2 10 743 144 5,16 

2.e 29 16 589 136 4,33 1 14 576 133 4,33 
2 2 679 157 4,32 

2.6 31 12 659 135 4,88 2 12 659 135 4,88 

2.7 34 12 623 149 4,18 3 12 623 149 4,18 

32 9 16 559 138 4,05 2 16 559 138 4,05 
5.1 12 13 627 115 5,415 1 13 627 115 5,415 

5.3 33 12 618 143 4,32 2 12 618 143 4,32 

72 88 5 560 151 3,71 1 5 560 151 3,71 

- .,. ·- -- ·~ 
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8.1 17 7 612 131 4,67 
19 4 538 129 4,17 

124 626 137 4,6 

Subtotaal 1819 652 149 4,41 

E~ewonl~en: 

22 23 35 389 86 4,52 
24 10 426 89 4,79 
25 10 416 95 4,38 

2.3 21 10 702 124 5,66 
2.4 83 18 433 92 4,71 

84 2 439 106 4,14 
3.1 4 160 584 115 5,08 

15 63 509 111 4,59 

4.3 11 116 568 102 5,57 

4.4 28 62 598 121 4,94 

52 18 37 396 77 5,14 

5.3 33 18 513 120 4.28 

6.4 71 195 
190 513 124 4,14 

6.5 26 33 475 123 3,86 

72 89 22 520 101 5,15 
786 400 106 4,73 

Senl0ren11ats: 
2.3 21 10 605 112 5,4 
4.4 28 9 613 124 4,94 
6.5 26 22 453 114 3,97 
7.1 3 78 456 94 4,85 

72 89 11 537 105 5,11 
130 533 110 4,85 

Zo~onl~en: 

7.1 32 76 573 123 4,66 

76 573 123 4,66 

Subtotaal 992 510 108 4,76 

Totaal 2811 600 133 4,54 
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buurt complex #won . mul. % aanb. % VBI vhg. % 

[Een9ezinswonin9en 1.1 20 7 0 0 14,3 
27 8 12,5 100 78 0 
30 3 33,3 100 150 0 

2.1 13 76 17,1 138 107 11 ,8 
2.2 22 49 16,3 200 125 14,3 
2.3 21 89 13,5 192 113 15,7 

82 11 27,3 133 140 9,1 
2.4 81 63 9,5 250 119 14,3 
2.5 29 29 13,8 200 117 10,3 
2.6 31 41 4,9 150 69 12,2 
2.7 34 4 0 0 0 
3.2 5 169 8,9 207 102 15.4 
4.1 8 260 11,9 248 127 19,2 
4.2 10 152 11 ,8 228 119 15,1 
5.1 12 136 9,6 146 84 16,2 
5.3 33 9 0 0 11 ,1 
6.1 1 228 7 169 82 18 

2 132 5,3 100 53 11,4 
6.2 67 62 8,1 240 110 14,5 
6.3 68/70 100 4 175 74 24 
8.2 65/66/72 37 5,4 200 87 16,2 

69 30 3,3 100 46 16,7 
1695 9,6 194 100 16 

I Seniorenwoningen 1.1 14 8 25 300 158 12,5 
30 2 0 0 0 
31 4 0 0 0 

2.3 21 3 0 0 0 
82 10 10 100 59 10 

2.5 29 16 12,5 200 90 0 
2.6 31 12 8,3 100 53 8,3 
2.7 34 12 0 0 0 
3.2 9 16 12,5 400 133 25 
5.1 12 13 7,7 400 115 15,4 
5.3 33 12 0 0 0 
7.2 88 5 0 0 0 
8.1 17 7 14,3 200 97 0 

19 4 25 800 266 0 
124 8,9 309 100 7,3 

Sublolaal eengezinswoningen 1819 9,5 202 15,4 

IEta9ewonin9en 2.2 23 35 42,9 220 123 37,1 
24 10 0 0 20 
25 10 30 200 103 30 

2.3 21 10 50 200 123 10 
2.4 83 18 83,3 187 153 22,2 

84 2 0 0 0 
3.1 4 160 35,6 175 99 21,3 

15 63 41,3 181 108 6,3 
4.3 11 116 36,2 231 120 19 
4.4 28 62 22 ,6 164 82 9,7 
5.2 18 37 32 ,4 275 132 37,8 
5.3 33 18 0 0 5,6 
6.4 71 195 27,7 159 86 21,5 
6.5 26 33 21,2 100 58 9,1 
7.2 89 22 13,6 100 50 18,2 

791 32 187 100 19,3 

lseniorennats 2.3 21 10 30 267 173 0 
4.4 28 9 11, 1 100 64 0 
6.5 26 22 4,5 200 90 18,2 
7.1 3 78 17,9 150 99 5,1 
7.2 89 11 9,1 100 60 18,2 

130 15,4 165 100 7,7 

IZor9wonin9en 7.1 32 76 10,5 188 100 1,3 

Subtotaal meergezinswoningen 997 28,2 185 16,4 

Totaal 2816 16,1 192 15,8 
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Bijlagen 

Bijlage 5.6 De indicatoren in fonnulevonn. 

Voor de analyse van de woningvoorraad zijn een aantal indicatoren en een index gebruikt. In deze 
bijlage wordt de berekeningswijze van de indicatoren getoond. 

-
De puntprijs = netto huurprijs I puntentotaal volgens het woningwaarderingsstelsel. 

De mutatiegraad = ((# mutaties) I (# woningen)) * 100% (over een bepaalde periode). 

De aanbiedingsgraad = ((# aanbiedingen) I(# mutaties)) * 100%. 

De verhuisgeneigdheid = ((# verhuisgeneigden) I(# woningen)) * 100%. 

De verhuurbaarheidsindex (VBI) is een aggregatie van de mutatiegraad, de aanbiedingsgraad en de 
leegstandsgraad (Nauta, 1991). Omdat de leegstandsdagen niet door woningstichting Aert Swaens 
worden geregistreerd is het onmogelijk de leegstandsgraad vast te stellen. Daarom is de verhuur
baarheidsindex enigszins aangepast en luidt in formulevorm: 

VB/ = ( ( ((mutatiegraad I norm,,,) *1) + ((aanbiedingsgraad I normJ * 2) ) I 3 ) * 100%. 
waarbij geldt: normm = de gemiddelde mutatiegraad van het betreffende woningtype en 

norma =de gemiddelde aanbiedingsgraad van het betreffende woningtype. 
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Bijlage 5.7 
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Positiematrices: VBI versus puntprijs en verhuisgeneigdheid versus puntprijs. 
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Bijlage 5.8 Typologie-matrix: de puntprijs versus VBI en verhuisgeneigdheid. 

Op basis van de kwaliteit, de prijs/kwaliteitverhouding en de marktpositie kunnen de 
marktcomplexen worden getypeerd. 
De kwaliteit is gemeten met het puntentotaal volgens het WWS. Het gemiddelde puntentotaal is 149 
punten voor eengezinswoningen en 108 punten voor meergezinswoningen. -
De prijslkwaliteitverhouding is vastgesteld met behulp van de puntprijs. Daartoe zijn bandbreedten 
vastgesteld waarbinnen de prijs/kwaliteitverhouding gemiddeld is. Voor de eengezinswoningen geldt 
een bandbreedte van J4,21 tot J4,61 en voor de meergezinswoningen geldt een bandbreedte van 
f 4,56 tot f 4,96. Marktcomplexen met een hog ere puntprijs hebben een ongunstige 
prijs/kwaliteitsverhouding en marktcomplexen met een lagere puntprijs hebben een gunstige 
prijs/kwaliteitverhouding. 
De marktpositie is vastgesteld met behulp van de positiematrix, waarin de marktcomplexen naar VBI 
en verhuisgeneigdheid staan gepositioneerd. Een marktcomplex heeft een slechte marktpositie 
wanneer de VBI en de verhuisgeneigdheid beide boven gemiddeld zijn en een goede marktpositie 
wanneer zij beide onder gemiddeld zijn . In de overige gevallen is de marktpositie gemiddeld. 

Combinaties van de kwaliteit, de prijs/kwaliteitverhouding en de marktpositie leidt tot de volgende 
typen marktcomplexen: 
Risico-complexen: een lage kwaliteit, een hoge puntprijs en een slechte tot gemiddelde marktpositie 
(in segment 1 en 2 van de matrix): 11, 18, 12, 89. 
Sobere complexen: een lage kwaliteit, een gemiddelde puntprijs en een slechte tot gemiddelde 
marktpositie On segment 4 en 5 van de matrix): 83, 1, 14, 24. 
Doorstroomcomplexen: een hoge kwaliteit, een redelijke tot gunstige puntprijs en een slechte 
marktpositie (in segment 4 en 7 van de matrix): 8. 
Stabiele complexen: een hoge kwaliteit, een redelijke tot gunstige puntprijs en een goede 
marktpositie On segment 6 en 9 van de matrix): 20, 27, 33, 28, 34, 88, 33. 

slechte marktpositie gemiddelde marktpositie goede marktpositie 

hoge 21 13 31 
puntprijs 12 31, 21 , 82, 31, 17 

11, 18 21,4, 89 
21, 89 2 

gemiddelde 30, 22, 82, 81, 29, 12, 1 20,27,33 
puntprijs 14 30, 29, 33 

83 24, 15 28 
4 32 5 28, 3 

lage puntprijs 8 5, 10, 67, 68170, 65166fl2, 69 34,2 
9 19 34,88 
23, 25 71 84, 33,26 

7 26 8 

3 

6 

9 

De marktcomplexen, die cursief staan afgedrukt, hebben een puntentotaal dat onder het gemiddelde 
ligt en zij hebben dus een lage kwaliteit. De overige marktcomplexen hebben een puntentotaal dat 
boven het gemiddelde ligt. De marktcomplexen staan in vier regels opgesomd. Het betreffen 
achtereenvolgens 1) de eengezinswoningen, 2) de seniorenwoningen, 3) de etagewoningen en 4) de 
seniorenflats en zorgwoningen. 
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Zeelst buurt 5.3 
Complex 33 (82) 16 won. P 

WONING 
ontsluiting van de woning 1 TOTAALOVERZICHT 
relatie vertrekken In woning 3 PMCscore PROFIELscore 
atwerklng lnterteur 5 
totale oppervlakte vertrekken 4 
grootte woonkamer 2 
grootte keuken 4 
aantal slaapkamers 3 
grootte hoofdslaapkamer 3 
grootte tweede slaapkamer 0 
grootte badkamer 5 
bergrulmte 2 
zolder 1 

1 2 lotaal ··--'-- ........,,._ M.w.o. IOC.W.O. beektv. 

A1 1 1 1,6 1,49 2,1 1,57 1,75 1,5 
A2 0,81 1 1,13 1 1,24 1,24 1,17 1,33 
A3 0,9 1 1,01 0,95 0,95 1 1,17 1,33 
A4 0 1 0,97 0,98 0,84 0,95 1,08 1,2 
81 0,82 1 1,44 1,17 2,1 1,57 1,75 1,5 
82 0,73 1 1,1 0,93 1,24 1,24 1,17 1,33 
83 0,79 1 0,97 0,88 0,95 1 1,17 1,33 
84 0 1 0,95 0,92 0,84 0,95 1,08 1,2 
C1 0 0,94 1,08 0,95 1,17 1,14 1,17 1,33 

prtve bultenrulmte 4 
sanitaire voorzieningen 3 
warmwatervoorziening 5 

C2 0 0,94 1,04 0,87 1,17 1,1 4 1,17 1,33 
01 0 0,93 1,04 0,83 1,31 1,17 1,17 1,33 
02 0 093 1 01 077 131 117 117 1 33 

wasmachine-aansluiting 4 
verwarmlng en ventllatle 4 
lsolatle 5 

subtotaa/ woning: 

GEBOUW 
toegang I entree 3 
status entree 4 
lift 5 
aanzien semi-openbare ruimte 5 
wilnis 3 
huismeester 1 

subtotaal gebouw: 
I PMCscore 1 I 

WOONOMGEVING 
aankledingsgroen 3 
gebruiksgroen 2 
dagelijkse voorzieningen 4 
afstand tot centrum 4 
parkeergelegenheid 2 
halte openbaar vervoer 4 
speelgelegenheid < 12 jaar 5 
speelgelegenheid >= 12 jaar 5 
basisschool 2 
verkeersveiligheid in woonstraten 3 
geluidshinder door verkeer 4 
belnvloeding wonen/niet-wonen 5 
milieu-hinder bedrijven 5 

subtotaal fysieke w.o.: 
veiligheid openbare ruimte 4 
sociale samenst. I: werkloosheid 5 
sociale samenst II: IHS 2 
congruentie woongedrag 3 

subtotaa/ socia/e w.o.: 
I PMCscore 2 I 

8EELDVORMING 
beeldvorming van het complex 4 
imago van het complex 4 
imago van de buurt 4 

I subtolaal beeldvorming: 
TOTAAL PROFIELscore: 

co ..... 

Af' . .. · 1p<35j. :;11.2 / 1p35154j. .u 1p 55174 j . M > >: 1p >=75 j. 

norm 1f#.. weging nonn If#.- weging norm at#.- weglng noon at#.- weglng 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
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0 
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co 
IV 

vervolg 
Complex 33 (82) 16won. P 

WONING 
ontslultlng van de woning 
relatle vertnlkken In woning 
atwerklng lnterleur 
total• opparvlakte vertnlkken 
grootte woonkamer 
grootte keuken 
aantal slaapkamers 
grootte hoofdslaapkamer 
grootte tweede slaapkamer 
grootte badkamer 
bergrulmte 
zolder 
prlve bultenrulmte 
sanitaire voorzieningen 
warmwatervoorziening 
wasmachine-aansluiting 
verwarmlng en ventllatle 
lsolatie 

GEBOUW 
toegang I entree 
status entree 
lift 
aanzien semi-openbare ruimte 
vuilnis 
huismeester 

WOONOMGEVING 
aankledingsgroen 
gebruiksgroen 
dagelijkse voorzieningen 
alstand tot centrum 
parkeergelegenheid 
halte openbaar vervoer 
speelgelegenheid < 12 jaar 
speelgelegenheid >= 12 jaar 
basisschool 
verkeersveiligheid in woonstraten 
geluidshinder door verkeer 
belnvloeding wonen/niet-wonen 
milieu-hinder bedrijven 

veiligheid openbare ruimte 
sociale samenst I: werkloosheid 
sociale samenst II: IHS 
congruentie woongedrag 

BEELDVORMING 
beelcM>rming van het complex 
imago van het complex 
imago van de buurt 

1 
3 
5 
4 
2 
4 
3 
3 
0 
5 
2 
1 
4 
3 
5 
4 
4 
5 

3 
4 
5 
5 
3 
1 

3 
2 
4 
4 
2 
4 
5 
5 
2 
3 
4 
5 
5 

4 
5 
2 
3 

4 
4 
4 

El1 ....... 2p <35j. •$2{ •2p 35/54j. $3 2p 55174 j. 15:4 .... : 2p >=75 j. er 1volw, 1k ..c:i: • .: 1volw, 2+k 1)1 . : gezin, 1/2k •'02•••• 
norm If.#.- woging norm lfw.- woging norm lfw.- weging 

-2 ... ... 
0 0 0 
0 a 0 
0 -1 -1 

-1 -2 -2 

0 0 0 
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0 
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weging 
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10 

0,84~~--~ 
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0 

norm afw.- weging norm If.#.- weging norm lfw.- woging norm 

-3 ... ... 
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_.·· .• _·... J M < .3 > • 4 > 4 \ 4 / ~ A 
1,57 1,24 0,95 1, 14 1, 14 1.17 1, 17 

/ / 3 / 3 Ct ~ 0 { ;{ 0 \ 3. 0 A 0 / 3 ] : 

gezin, 3+k 

of#.-

4 
0 
0 

-3 
-2 

-2 

-2 

0 

0 
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< eis 

0 
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Bijlagen 

Bijlage 5.11 De resultaten: de PMCscores en Profielscores van de portefeuille. 

Primalr marktaegment 

Doelgroep A 1 Doelgroep A2 Doelgroep A3 Doelgroep A4 Doelgroep 81 Doelgroep B2 
Marktcomplexen PMCecorv 

- PMCecorv 
Proliol- PMCocxlnl 

--- PMCocxlnl 
Proliol- PMCecorv Proliol- PMCecorv -buurt nwklc!>l ... typo 1 2 """" 1 ocoro 1 scoro 1 """" 1 2 llOOl'O 1 - 2 """" 

eengezinswoningen 
1.1 14 C2 1,45 0,97 1,05 0,94 0,67 0,97 0,95 0,64 0,96 0,98 1.28 0.98 1,01 
2.5 29 C1 1,46 0 1,06 0 1 0,98 0 0,93 0,97 0,95 1.29 0 1,02 
32 9 C2 1,54 0,95 1,11 0,94 1,03 0,94 0,86 1,02 0,94 1,36 0,92 1,07 
4.1 8 A2 1,51 0,98 1,1 0 0,92 0,98 0 0,79 0,97 1 1,34 0,98 1,06 
42 10 A1 1.47 0 1,07 0 0,96 0 0,86 0,94 0,98 1,3 0 1,03 
5.3 33 C2 1,68 0,99 1.22 0,99 1,13 0,99 1 1,11 0,98 1,49 0,95 1,17 
6.1 2 A3 1,62 0,99 1,17 0 1,05 0 0,93 1,03 1 1,43 0,95 1,13 
62 67 A4 0,88 1,53 0,89 1,1 0 0,99 0 0,93 0,98 0,93 1,35 0,91 1 1,06 
6.3 68170 A3 1 1,68 0,98 1.22 0 1.09 0 0,93 1,08 1 1,49 0,98 1.17 
6.3 68170 A4 1 1,67 0,98 1.21 0 1,08 0 0,93 1,07 1,48 0,98 1,1 7 
72 88 C1 1,51 0 1,1 0 1,02 0 0.93 1 1,34 0 1,06 
8.1 17 C2 1.49 0,97 1.08 0,94 1 0,94 0,93 0,98 1,31 0,98 1 1,04 
8.1 19 C2 1 1,43 0.94 1,04 0,94 0,97 0,95 0.93 0,95 0,93 1.27 0,91 1 
82 65/66172 A3 0,88 1,47 0.89 1,07 0 0,96 0 0.93 0,94 0.93 1,3 0,87 1.03 
82 65166172 A4 0,88 1,5 0,89 1,09 0 0,97 0 0,93 0,96 0,93 1,33 0.91 1,05 
82 69 A3 1 1,67 0,98 1.21 0 1,08 0 0,86 1,07 1 1,48 0,98 1.17 
82 69 A4 1,64 0,98 1,19 0 1.07 0 0,86 1,05 1 1,45 0,98 1,15 

meergezinswonlngen 
22 23/24 81-gr 0,97 1,31 0 0,93 0 0,81 0 0,93 0,79 0,76 1,18 0 0,9 
22 23/24 81-ld 0,81 1 .21 0 0,85 0 0.76 0 0,93 0,74 0,69 1,08 0 0.83 
22 25 81-gr 0,97 1,35 0 0,95 0 0,84 0 0,93 0,81 0,91 1.21 0 0,92 
22 25 8 1-ld 0,97 1.27 0 0,89 0 0,8 0 0,93 0,77 0,88 1,14 0 0,87 
2.3 21 01 1 1,41 0 0,99 0 0,9 0 1 0,87 1 1.26 0 0.96 
2.4 83 81-gr 0,97 1,3 0 0.92 0 0,81 0 0,86 0,78 0,76 1,17 0 0,89 
2.4 83 81-ld 0,97 1.24 0 0,88 0 0.79 0 0,86 0,76 0,83 1,11 0 0,85 
2.4 84 81 0,97 1,33 0 0.93 0 0,82 0 0,86 0,79 0,94 1.19 0 0.9 
3.1 4 B2 1 1,4 0 0.98 0 0,89 0 0,86 0,86 0,98 1.25 0 0,95 
3.1 4 83 1,48 0,9 1.04 0 0,93 0 0,86 0,9 0,94 1,32 0,8 1,01 
3.1 15 81 1 1,4 0 0.98 0 0,89 0 0,86 0,86 0,98 125 0 0.95 
3.1 15 82 0,97 1,47 0,92 1.03 0 0,93 0 0,86 0,9 0,97 1.31 0.82 1 
4.3 11 BO 0 1 .2 0 0,84 0 0,83 0,76 0 0.71 0,73 0 1,07 0 0,82 
4.3 11 81 0,93 1.29 0 0,91 0 0,83 0,81 0 0,71 0,79 0,86 1,16 0 0,88 
4.4 28 81 1 1,53 0 1.08 0 1 0,96 0 1 0,93 0,87 1,38 0 1,05 
4.4 28 82 1 1,58 0,9 1,11 0,95 1 1,01 0 1 0,97 0,87 1,42 0,8 1,08 
52 18 81 0,79 1,12 0 0,79 0 0,83 0,71 0 0,71 0,68 0,56 1 0 0,76 
52 18 82 0,95 1.26 0,77 0,89 0 0,83 0,79 0 0,71 0,77 0,74 1,1 3 0,66 0,86 
5.3 33 81 1 1,59 0 1,12 0 1 1 0 1 0,97 0,82 1,43 0 1,09 
5.3 33 82 1,6 0,81 1,13 0,9 1 1,01 0 0,97 0,82 1,44 0,73 1,1 
6.4 71 82 1,45 0,96 1.02 0 0,91 0 0,93 0,88 1 1,3 0,89 0,99 
6.4 71 83 1,48 0,91 1,04 0 0,93 0 0,93 0,9 0,94 1,32 0,82 1,01 
6.5 26 81 0,97 1,49 0 1.05 0 0,95 0 1 0,92 0,86 1,33 0 1,02 
6.5 26 82 1 1,57 0,91 1,1 1 0,96 1 0 0,97 0,89 1,41 0,82 1,07 
6.5 26 01 0,95 1,5 0 1,06 0 0,96 0 0,92 0,91 1,34 0 1,02 
7.1 3 01 0,96 1,47 0 1,03 0 0,94 0 0,9 0,92 1,31 0 1 
7.1 3 02 0,93 1,58 0,91 1,11 0,91 1 0,91 0,97 0,88 1,42 0,81 1,08 
7.1 32 E1 1 1,56 0 1,1 0 0,99 0 0,96 0,93 1,4 0 1,06 
7.1 32 E2 1,62 0,94 1,14 0,97 1,01 0 0,98 0,93 1,45 0,84 1,1 
72 89 81 0,97 1,35 0 0,95 0 0.92 0,84 0 0,86 0,81 0,8 1.21 0 0,92 
72 89 01 0,97 1,38 0 0.98 0 0.92 0,88 0 0,86 0,85 0,89 1.24 0 0,94 

93 



94 

wrvolg: Primalr marlltaegment 

Ooelgroep B3 Ooelgroep B4 Doelgroep C1 Ooelgroep C2 Ooelgroep 01 
lolarktcomplexen 

eengezinswonlngen 
1.1 14 C2 0,96 0,67 
2.5 29 C1 0 1 
32 9 C2 0,91 
4.1 8 A2. 0 0,92 
42 10 A1 0 1 
5.3 33 C2 
6.1 2 A3 

0,96 1 
0 

62 67 A4 0 
6.3 68[70 A3 0 
6.3 68[70 A4 0 
72 88 C1 0 
8.1 17 C2 0,95 

0,92 8.1 19 C2 
82 65/66[72 A3 
82 65/66[72 A4 

0 
0 

82 69 A3 0 
82 69 A4 0 

meergezinswonlngen 
22 23124 81--gr 0 
22 23124 81-k! 0 
22 25 81--gr 0 
22 25 81-k! 0 
2.3 21 01 0 
2.4 83 81--gr 0 
2.4 83 81-k! 0 
2.4 84 81 0 
3.1 4 B2 0 
3.1 4 B3 0 
3.1 15 81 O 
3.1 15 B2 0 
4.3 11 BO O 
4.3 11 
4.4 28 
4.4 28 
52 18 
52 18 
5.3 33 
5.3 33 
6.4 71 
6.4 71 
6.5 26 
6.5 26 
6.5 26 
7.1 3 
7.1 3 
7.1 32 
7.1 32 
72 89 
72 89 

8 1 0 
81 0 
B2 0,84 
81 O 
B2 0 
81 0 
B2 0,79 
B2 0 
B3 0 
81 O 
B2 0,85 
01 0 
01 0 
02 0,81 
E1 O 
E2 0,87 
81 0 
01 0 

0,83 
0,83 
1 

0,83 
0,83 
1 

0,92 
0,92 

"""" 1 

0,93 0,95 
0,94 0 
0,99 0,91 
0,94 0 
0,92 0 
1,08 0,95 
1,01 0 
0,95 0 
1,05 0 
1,04 0 
0,98 0 
0,96 0,94 
0,93 0,91 
0,92 0 
0,93 0 
1,04 0 
1.02 0 

0,79 0 
0,74 0 
0,81 0 
o.n o 
0,87 0 
0,78 0 
0,76 0 
0,79 0 
0,86 0 
0,9 0 
0,86 0 
0,9 0 
0,73 0 
0,79 0 
0,93 0 
0,97 0 
0,68 0 
o.n o 
0,97 0 
0,97 0 
0,88 0 
0,9 0 
0,92 0 
0,97 0 
0,92 0 
0,9 0 
0,97 0,89 
0,96 0 
0,98 0 
0,81 0 
0,85 0 

"'°"' I 

0,97 
0 
0,96 

2 """"' 1 

0,64 0,93 
0,93 0,94 
0,86 0,98 
0,79 0,94 
0,86 0,91 
1 1,07 
0,93 1 
0,93 0,94 
0,93 1,04 
0,93 1,03 
0,93 0,97 
0,93 0,95 
0,93 0,92 
0,93 0,91 
0,93 0,93 
0,86 1,03 
0,86 1,02 

0,98 0,94 

1,02 0 
1,01 0 
1,07 0 
1,05 0 
1,03 0 
1,16 0 
1,11 0,91 
1,06 0,9 
1,15 0,98 
1,14 0,98 
1,05 0 
0,99 0 
0,97 0 
1,01 0,86 
1,02 0,9 
1,12 0,98 
1,11 0,98 

0 1 
0,99 0,94 
0,98 1 
0,88 1 
0,98 0,94 
0,98 0,94 
0 1 
0,96 0,78 
0,95 0,78 
0,88 0,94 
0,88 0,94 
0,98 0,89 
0,98 0,89 

o,93 o.n o 
0,93 0,72 0 
0,93 0,79 0 
0,93 0,75 0 
1 0,85 0 
0,86 0,76 0 
0,86 0,74 0 
o.86 o,n o 
0,86 0,83 0 
0,86 0,87 0 
0,86 0,83 0 
0,86 0,87 0 
0,71 0,71 0 
0.11 o.n o 
1 0,91 0 

0,95 0 
0,71 0,66 0 
0,71 0,74 0 
1 0,94 0 
1 0,95 0 
0,93 0,86 0 
0,93 0,87 0 
1 0,89 0 
1 0,94 0 

0,9 0 
0,88 0 
0,94 0 
0,93 0 
0,95 0 

0,86 0,79 0 
0,86 0,83 0 

0,9 0 
0,83 0 
0,93 0 
0,88 0 
0,96 0 
0,91 0 
0,87 0 
0,92 0 

0 ,94 0,95 0 
0,94 1 0 
0,94 0,95 0 
0,94 0,99 0 
0,89 0,85 0 
0,89 0,91 0 

1,04 0 
1,06 0 

0,94 0,78 0 
0 ,94 0,87 0 
0,94 1,07 0 
0,94 1,08 0 
0,94 0,98 0 
0,94 0,99 0 
0,89 0,99 0 
0,89 1,04 0 
0,89 0,99 0 
1 0,98 0 

1,05 0 
1,04 0 
1,07 0 
0,9 0 
0,92 0 

"""" 1 

0,98 0 
0,97 0 

1 1,02 0 
0,94 1,01 0 
1 0,99 0 
0,94 1,11 0 
1 1,06 0,92 
1 1.02 0,91 
0,94 1,1 0,99 
0,94 1,1 0,99 
1 1,01 0 
0,78 0,95 0 
0,78 0,93 0 
0,94 0,97 0,87 
0,94 0,98 0,91 
0,89 1,08 0,99 
0,89 1,06 0,99 

0,87 0 
0,81 0 
0,9 0 
0,85 0 
0,92 0 
0,88 0 
0,84 0 

1 0,89 0 
0,94 0,92 0 
0,94 0,97 0 
0,94 0,92 0 
0,94 0,96 0 
0,89 0,82 0 
0,89 0,88 0 
1 1 0 

1,03 0 
0,94 0,76 0 
0,94 0,84 0 
0,94 1,03 0 
0,94 1,04 0 
0,94 0,94 0 
0,94 0,96 0 
0,89 0,95 0 
0,89 1 0 
0,89 0,96 0 
1 0,94 0 
1 1,01 0 

1 0 
1,03 0 
0,87 0 
0,89 0 

1 
1 
1 
0,93 
1 
1 
0,93 
0,93 
1 
0,73 
0,73 
0,93 
0,93 
0,87 
0,87 

1 
0,93 
0,93 
0,93 
0,93 
0,93 
0,93 
1 

0,93 
0,93 
0,93 
0,93 
0,87 
0,87 
0,87 
1 

Ooelgroep 02 

-- PMCoca9 
ICOf1li 1 - 2 

0,96 0 
0,95 0 
1,01 0 
0,99 0 
0,98 0 
1,09 0 
1,05 0 
1 0,91 
1,09 0 
1,08 0,99 
0,99 0 
0,94 0 
0,91 0 
0,95 0 
0,97 0,91 
1,06 0 
1,05 0 ,99 

0,87 0 
0,81 0 
0,9 0 
0,85 0 
0,92 0 
0,88 0 
0,84 0 
0,89 0 
0,92 0 
0,97 0 
0,92 0 
0,96 0 
0 ,82 0 
0,88 0 
1 0 
1,03 0 
0,76 0 
0,84 0 
1,03 0 
1,04 0 
0,94 0 
0,96 0 
0,95 0 
1 0 
0,96 0 
0,94 0 
1,01 0 
1 0 
1,03 0 
0,87 0 
0,89 0 

1 
0,93 
1 
1 
0,93 
0,93 
1 
0,73 
0,73 
0,93 
0,93 
0,87 
0,87 

0,93 
0,93 
0,93 
0,93 
0,93 
0,93 
1 

0,93 
0,93 
0,93 
0,93 
0,87 
0,87 
0,87 
1 

0,92 
0,92 
0,97 
0,95 
0,94 
1,05 
1,01 
0,96 
1,05 
1,04 
0,95 
0,9 
0,88 
0,92 
0,93 
1.02 
1,01 

0,84 
0,78 
0,87 
0,82 
0,89 
0,85 
0,81 
0,86 
0,89 
0,93 
0,89 
0,93 
0,79 
0,85 
0,97 
0,99 
0,73 
0,81 
1 
1,01 
0,91 
0,93 
0,92 
0,97 
0,93 
0,91 
0,98 
0,97 
1 
0,84 
0,86 



Bijlagen 

Se<:undalr martdaegment 

Doelgroep A 1 Doelgroep "2. Doelgroep "'3 Doelgroep A4 Doelgroep 81 Doelgroep 82 
Marktcomplexen PMCocore Profiol- PMCocore Profiol- PMCocore Proliol- PMCocore Proliol- PMCocore Proliol--
""'"' miwl<qJl 

... typo 1 """' 1 """' 1 2 """' 1 2 """' 1 """' 
eengezinswonlngen 
1.1 20 "'3 1.22 0,97 1,08 0 0,67 0,95 0 0,64 0,95 1,15 0,98 1.03 
1.1 27 "'3 0,97 1.23 0,91 1,09 0 0,67 0,96 0 0,64 0,95 0,91 1,16 0,93 1,04 
1.1 30 "'3 1 1.2 1 1,06 0 0,67 0,94 0 0,64 0,93 1 1,13 1 1.02 
1.1 30 C1 0 1,1 0 0,97 0 0,67 0,89 0 0,64 0,88 0 1,04 0 0,93 
1.1 31 C2 0,97 1,13 0,91 1 0,95 0,67 0,91 0,95 0,64 0,91 0,89 1,07 0,89 0,96 
2.1 13 "2. 0,94 1,31 0,87 1,15 0 1 1.02 0 0,93 1,01 0,86 1.23 0,89 1,1 
2.1 13 "'3 1 1,33 1 1.17 0 1,03 0 0,93 1,02 1 1.25 1 1,12 
2.1 13 A4 1 1,39 1 1,23 0 1,08 0 0,93 1,07 1 1,31 1 1.17 
22 22 "2. 0,97 1.17 0,9 1,04 0 0,91 0 0,93 0,91 0,9 1,1 1 0,92 0,99 
22 22 "'3 1 1.24 0,99 1,1 0 0,97 0 0,93 0,96 0,99 1.17 0,99 1,05 
22 22 A4 1 1,31 1 1,15 0 1,02 0 0,93 1,01 1 1.23 1 1,1 
2.3 21 "2. 0,97 1.26 0,9 1,11 0 0,98 0 1 0,97 0,9 1,18 0,92 1,06 
2.3 21 "'3 1 1.27 0,99 1,12 0 0,98 0 0,98 0,99 1,19 0,99 1,07 
2.3 21 C2 0,97 1.2 0,9 1.06 0,86 0,95 0 0,95 0,87 1.13 0,88 1,02 
2.3 82 "'3 1 1.26 1 1,11 0 0,98 0 0,93 0,97 1 1,18 1 1,06 
2.3 82 C2 0,97 1,18 0,94 1,05 0,88 0,94 0 0,93 0,93 0,94 1,12 0,95 1 
2.4 81 "'3 1 1.26 1 1,11 0 0,98 0 0,86 0,97 1 1,18 1 1,06 
2.4 81 A4 1.29 1,14 0 1 0 0,86 0,99 1 1.21 1 1,09 
2.5 29 "'3 1.26 1.1 1 0 0,98 0 0,93 0,97 0,98 1,18 0,96 1,06 
2.5 29 C2 1.23 0,99 1,09 0,92 0,98 0 0,93 0,97 0,96 1,16 0,95 1.04 
2.6 31 "2. 0,95 1,12 0,89 0,99 0 0,92 0,87 0 0,79 0,87 0,86 1,06 0,86 0,95 
2.6 31 "'3 1 1.13 1 1 0 0,92 0,88 0 0,79 0,88 0,98 1,07 0,96 0,96 
2.6 31 C2 0,97 1,08 0,91 0,95 0,95 0,92 0,87 0,95 0,79 0,87 0,89 1,02 0,89 0,91 
2.7 34 "'3 1 1,3 1 1,14 0 0,92 1,01 0 0,86 1 1 1.22 1 1,09 
2.7 34 C3 0,94 1.24 0,91 1,1 0,93 0,92 1 0,93 0,86 0,99 0,89 1,17 0,89 1.05 
32 5 A4 1 1,38 1 1.22 0 1 1,07 0 0,86 1,06 1 1,3 1 1,16 
4.1 8 "'3 0,98 1.23 0,98 1,09 0 0,92 0,96 0 0,79 0,95 0,96 1,16 0,95 1,04 
4.1 8 A4 0,98 1.29 0,98 1,14 0 0,92 1 0 0,79 0,99 0,96 1.21 0,95 1,09 
42 10 "'3 0,98 1.27 0,95 1,12 0 1 0,98 0 0,86 0,98 0,99 1,19 0,96 1,07 
42 10 A4 0,98 1,35 0,95 1,19 0 1,05 0 0,86 1,04 0,96 1.27 0,92 1,14 
5.1 12 "2. 0,94 1,15 0,83 1,02 0 0,9 0 0,93 0,89 0,85 1.09 0,86 0,97 
5.1 12 "'3 1 1.28 0,97 1,13 0 0,99 0 0,93 0,98 1 1.2 0,98 1,08 
5.1 12 A4 0,97 1.29 0,93 1,14 0 1 0 0,93 0,99 0,95 1.21 0,94 1.09 
5.1 12 C1 0 1,1 0 0,97 0 0,89 0 0,93 0,88 0 1,04 0 0,93 
5.3 33 "'3 0,97 1,31 0,94 1,15 0 1.02 0 1 1,01 0,92 1.23 0,92 1,1 
6.1 "'3 0,97 1,31 0,94 1,15 0 1,02 0 0,93 1,01 0,95 1.23 0,95 1,1 

meergezlnswonlngen 
2.3 21 B2 0,93 1,11 0,9 0,98 0 0,85 0 0,83 0,9 1,06 0.85 0,95 
4.4 28 02 0,94 1,1!! 0,87 1,05 0,88 0,94 0 0,91 0,84 1,13 0,79 1,01 
6.4 71 B4 0,95 1.22 0,94 1,08 0 1 0,93 0 0,93 0,9 0,96 1,16 0,88 1,04 

35 B2 0,84 1,08 0,78 0,96 0,84 0,92 0,85 0 0,86 0,82 0,74 1,03 0,71 0,92 

nleuwe rooergezinswonlngen 
8. 36 B2 10,91 1 11 ,1 10,84 10,97 10,92 0,92 10,85 10,92 0,86 10,83 10,83 11,04 ,0.8 10,93 
4. 37 B3 0,91 1 1.26 0,84 1,1 0,92 1 0,97 0,92 1 0,94 0,83 1,19 0,8 1.06 
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vervolg: Secundalr martltaegment 

Doelgroep B3 Doelgroep B4 Doelgroep C1 Doelgroep C2 Doelgroep 01 Doelgroep D2 
Marktcomplexen PMCocoro 

-- PMCocoro - PMCocoro 
Proliol- PMCocoro 

- PMCocoro 
Profiol-

biut rNW1<q,I. olt.lypo 1 """" 1 ""'"' 1 ""'"' 1 ""'"' 1 llOOAI 

eengezinswooingen 
1.1 20 >:3 0 0,67 0,92 0 0,64 0,94 0,96 1,01 0,93 0,98 0,93 0,98 0 0,95 
1.1 27 >:3 0 0,67 0,93 0 0,64 0,95 0,93 1,02 0.9 1 0,89 0,99 0 0,96 
1.1 30 >:3 0 0,67 0,91 0 0,64 0,92 1 0,98 0,97 1 0,95 0,95 0,95 0 0,92 
1.1 30 C1 0 0,67 0,86 0 0,64 0,88 0 0,9 0 1 0,88 0 0,87 0 0,85 
1.1 31 C2 0,92 0,67 0,89 0,95 0,64 0,9 0,93 0,89 0,93 0 0,89 0,91 0 0,87 0,9 0 0,87 0,88 
2.1 13 A2. 0 1 0,98 0 0,93 1 0,89 1 1,08 0 1,05 0 1 1,04 0 1 1,01 
2.1 13 >:3 0 1 0 0,93 1,02 1 1,09 1 1,07 1,06 0 1,03 
2.1 13 A4 0 1,05 0 0,93 1,06 1 1,14 1 1,11 1,1 1 1,07 
22 22 A2. 0 0,89 0 0,93 0,9 0,92 1 0,98 0 0,95 0 0,95 0 0,92 
22 22 "3 0 0,94 0 0,93 0,95 0,99 1 1,03 0,98 1,01 0,97 1 0 0,97 
22 22 A4 0 0,98 0 0,93 1 1 1,08 1 1,05 0,98 1,04 0,98 1 1,01 
2.3 21 A2. 0 0,95 0 1 0,96 0,92 1,04 0 1,02 0 1,01 0 0,98 
2.3 21 "3 0 0,95 0 0,97 0,99 1.05 0.95 1 1,02 0,93 1,01 0 0,99 
2.3 21 C2 0,85 0,92 0 1 0,94 0,92 1 0 0,98 0 0,97 0 0,94 
2.3 82 >:3 0 0,95 0 0,93 0,96 1 1,04 0,97 1,02 0,97 1,01 0 0,98 
2.3 82 C2 0,9 0,91 0 0,93 0,92 0,95 0,98 0 0,96 0 0,96 0 0,93 
2.4 81 >:3 0 0,95 0 0,86 0,96 1 1,05 1,02 0,98 1,01 0 0,99 
2.4 81 A4 0 0,97 0 0,86 0,98 1 1,07 1,05 0,98 1,04 0,98 1,01 
2.5 29 >:3 0 0,95 0 0,93 0,96 1,03 0,97 1,01 0,92 1 0 0,97 
2.5 29 C2 0,9 1 0,95 0 0,93 0,96 0,99 1,02 0 0,99 0 0,99 0 0,96 
2.6 31 A2. 0 0,92 0,85 0 0,79 0,86 0,89 0,93 0 0,91 0 0,9 0 0,88 
2.6 31 >:3 0 0,92 0,85 0 0,79 0,87 1 0,94 0,97 0,92 0,93 0,91 0 0,88 
2.6 31 C2 0,92 0,92 0,85 0,95 0,79 0,86 0,93 1 0,9 0 0,88 0 0,87 0 0,85 
2.7 34 "3 0 0,92 0,98 0 0,86 0,99 1 1,06 0,97 1 1,04 0,95 1,03 0 1 
2.7 34 C3 0,91 0,92 0,97 0,93 0,86 0,98 0,93 1 1,02 0,9 1 0,85 0,99 0 0,96 
32 5 A4 0 1 1,04 0 0,86 1,05 1 1,13 1 1,11 1 1,1 1,07 
4.1 8 "3 0 0,92 0,93 0 0,79 0,95 0,98 0,89 1,02 0,98 0,89 1 0,96 0,93 0,99 0 0,93 0,96 
4.1 8 A4 0 0,92 0,97 0 0,79 0,98 0,98 0,94 1,06 0,98 0,94 1,04 0,96 1 1,03 0,96 1 1 
42 10 "3 0 1 0,95 0 0,86 0,97 0,95 1 1,05 0,95 1,03 0,96 1 1,02 0 0,99 
42 10 A4 0 1,02 0 0,86 1,03 0,95 1,12 0,95 1,09 0,93 1,08 0,93 1,05 
5.1 12 A2. 0 0,87 0 0,93 0,88 0,84 0,95 0 0,93 0 0,93 0 0,9 
5.1 12 >:3 0 0,96 0 0,93 0,98 0,96 1,05 0,97 1,02 0,95 1,01 0 0,99 
5.1 12 A4 0 0,97 0 0,93 0,98 0,93 1,05 0,93 1,03 0,92 1,02 0,92 1 0,99 
5.1 12 C1 0 0,86 0 0,93 0,88 0 0,92 0 0,89 0 0,89 0 1 0,86 
5.3 33 >:3 0 0,98 0 1 1 0,95 0,94 1,08 0.92 0,94 1,05 0,87 0,93 1,04 0 0,93 1,01 
6.1 >:3 0 0,98 0 0,93 0,95 1 1,07 0,92 1 1,05 0,92 1 1,04 0 1 1,01 

meergezlnswonlngen 
2.3 21 B2 0 0,83 0 0,82 0 0,93 0 0,91 0 0,92 0 0,89 
4.4 28 D2 0,84 0,92 0 1 0,9 0 1 0,99 0 0,97 0 0,97 0 0,95 
6.4 71 B4 0 0,91 0 0,93 0,9 0 0,94 1 0 0,94 0,98 0 0,93 0,99 0 0,93 0,96 

35 B2 0,76 0,92 0,83 0 0,86 0,81 0 0,89 0,89 0 0,89 0,87 0 0,87 0,88 0 0,87 0,85 

"'6uwe meergezlnswonln 
8. 36 B2 10,85 0,92 ,0.83 10,92 0,86 ,0.82 I~ 0,72 ,0.87 I~ 0,72 10,85 I~ 0,67 ,0.86 I~ 0,67 10,83 
4. 37 83 0,85 1 0,94 0,92 1 0,94 1 1,04 1 1,01 1 1,02 1 0,99 
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Bijlagen 

Bijlage 5.12 De omvang van de vraag naar woningen. 

Medio 1991 zijn in Veldhoven 2000 starters en 5530 doorstromende huishoudens, die binnen 5 jaar 
willen verhuizen (Gem. Eindhoven, 1992). lndexering aan de bevolkingsgroei geeft voor 1 januari 
1994: 2040 starters en 5640 huishoudens die willen doorstromen. 
Een startend huishouden omvat in Veldhoven gemiddeld 1,46 personen. 45% van de starters wil 
binnen 1 jaar een woning en 68% kiest daarbij voor een huurwoning of heeft geen voorkeur. Dit 
resulteert in 427 startende huishoudens die een vraag uitoefenen. Woningstichting Aert Swaens 
heeft in de huursector een marktdeel van 59%. Zij zal op jaarbasis een vraag ondervinden van 253 
startende huishoudens. 
Van de doorstromende huishoudens wil 27% binnen 1 jaar een andere woning en 42% kiest daarbij 
voor een huurwoning of heeft geen voorkeur. Dit resulteert voor Aert Swaens in 378 huishoudens 
die binnen een jaar willen doorstromen. 

De wijze waarop de geregistreerde woningzoekenden (woningzoekendenbestand Aert Swaens) zich 
over de doelgroepen verdelen is de leidraad voor de verdeling van de bovengenoemde absolute 
aantallen woningzoekenden. Dit uitgangspunt veronderstelt dat het woningzoekendenbestand 
representatief is voor de verdeling van de 'actief woningzoekenden. Deze veronderstelling is 
getoetst door het woningzoekendenbestand te vergelijken met de huishoudens, die woonbonnen 
hebben ingestuurd en daarom als actief woningzoekende kunnen worden beschouwd. 

In de periode 1 januari 1994 - 15 juni 1994 zijn door 272 verschillende huishoudens 1128 woon
bonnen ingestuurd. Zij konden reageren op 105 woningen. De onderstaande tabellen tonen de 
procentuele verdeling van de geregistreerde woningzoekenden en de 'woonbonnen-stuurders' over 
de doelgroepen. Het type woningen, dat aangeboden wordt, geeft sturing aan het soort huishoudens 
dat reageert. In de periode waarover gemeten is, zijn zeer weinig seniorenwoningen aangeboden. 
Oat kan verklaren waarom verhoudingsgewijs weinig senioren een woonbon hebben ingestuurd. 

1 persoon 2 personen eenoudergezinnen volledige gezinnen 

1 kind 2+ kinderen 112 kinderen 3+ kinderen 

~ 35 jaar 26,9 % 20,4 % 3,7 % 2,9 % 5,3 % 1,4 % 

35-54 jaar 5,6 % 2,4 % 

55-74 jaar 9,8 % 16,0 % De verdeling van 1914 woningzoekenden (100%). 

> 75 jaar 2,9 % 2,8 % 

1 persoon 2 personen eenoudergezinnen volledige gezinnen 

1 kind 2+ kinderen 112 kinderen 3+ kinderen 

:s; 35 jaar 28,3 % 23,5 % 6,3 % 4,8 % 7,0% 2,6 % 

35-54 jaar 7,4 % 2,2 % 

55-74 jaar 5,9 % 11,0 % De verdeling van 272 huishoudens (100%) die 1 of 
meerdere woonbonnen hebben ingezonden. 

> 75 jaar 0,4 % 0,7 % 
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Geconcludeerd wordt dat de verdeling van de geregistreerde woningzoekenden ov.er de doelgroepen 
min of meer representatief mag worden geacht voor de verdeling van de 'actief woningzoekenden. 

De starters worden verondersteld in de doelgroepen A1 en 81 te zitten. De doorstromers komen in 
alle doelgroepen voor. 

1 persoon 2 personen eenoudergezinnen volledige gezinnen 

1 kind 2+ kinderen 112 kinderen 3+ kinderen 

~ 35 jaar 35, 1 22,9 27, 1 14,9 
4,0 3,8 2,5 4,7 5,6 0,4 4,3 0,4 5,3 3,3 1, 1 1, 1 

35-54 jaar 3,7 5,3 1,5 2,3 

55-74 jaar 10,9 4,9 12,4 13,4 De verdeling van de geregistreerde wzk. (links primair, rechts 
secundair): starters (cursief, 100%) en de doorstromers (100%). 

> 75 jaar 3,9 0,8 2,4 2,1 

lndien de 253 startende en 378 doorstromende huishoudens op de bovenstaande wijze worden 
verdeeld heeft dat als resultaat dat 633 huishoudens, die binnen een jaar een woning zoeken, zich 
als volgt over de doelgroepen verdelen: 

1 persoon 2 personen 

~ 35 jaar 104 72 79 56 

35-54 jaar 14 20 6 9 

55-74 jaar 41 18 47 51 

> 75 jaar 15 3 9 8 
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eenoudergezinnen volledige gezinnen 

1 kind 2+ kinderen 112 kinderen 3+ kinderen 

21 16 2 20 13 4 

De verdeling van de 633 woningzoekenden op korte termijn. 
Links primair (totaal 376), rechts secundair (totaal 257). 
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