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0. SAMENVATTING 

Inleiding en probleemstelling 
De wettelijke kaders voor de woningbeheerders zijn veranderd. Decentralisatie van overheidstaken, 
deregulering en verzelfstandiging vormen daarvan de kernpunten. Daarnaast is door verdergaande 
diversificatie van huishoudens en het proces van ontgroening en vergrijzing ook de woningmarkt 
aan verandering onderhevig. 
De genoemde ontwikkelingen noodzaken de woningbeheerders meer marktgericht op te treden. 
Daarbij kan de strategische planningsmethode goede resultaten boeken. Een onderdeel van de 
strategische planningsmethode is het aanwijzen van produkt-marktcombinaties. 
Tibosch (1994) heeft een instrument ontwikkeld dat het mogelijk maakt produkt-marktcombinaties 
te identificeren door de geboden prestatie van het produkt te relateren aan de door de doelgroep 
gevraagde prestatie ( -voorkeursnorm). Tevens wordt in het instrument rekening gehouden met het 
gewicht dat bepaalde produktkenmerken hebben in de totaalbeoordeling van het produkt (-we
gingsfactor). De voorkeursnormen en wegingsfactoren worden vastgesteld door de aanbieder. Dit 
onderzoek richt zich op de vraag of het op een andere wijze bepalen van voorkeursnormen en 
wegingsfactoren leidt tot wezenlijk andere resultaten. 

De doelstelling van dit onderzoek luidt: 
"Het meten van de door doelgroepen minimaal gevraagde prestatie (voorkeursnorm) ten 
aanzien van essentiële produktkenmerken van woningcomplexen en het meten van het 
relatieve belang van die produktkenmerken voor doelgroepen in de totaalbeoordeling van 
een woonsituatie (wegingsfactoren) ." 

Het complete onderzoek wordt beschreven in twee rapporten. Dit rapport (deel 1) bestaat uit twee 
onderdelen. In het eerste onderdeel wordt literatuur geïnventariseerd met betrekking tot doelgroe
pen, woonwensen en produktkenmerken. De resultaten hiervan worden als uitgangspunt voor het 
verdere onderzoek gehanteerd. Tevens wordt een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt de 
voorkeursnormen en wegingsfactoren te meten . In het tweede onderdeel vindt aan de hand van de 
case Sittard de daadwerkelijke meting plaats. Het tweede rapport is getiteld 'Aanzet tot strategisch 
voorraadbeheer Stichting WVS ' waarin onder andere een woonwaarderingsonderzoek is opgeno
men. Het woonwaarderingsonderzoek vormt de data-set ten behoeve van onderhavig rapport (deel 
1). 

Aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen is het onderzoek doorlopen. Ook de onderstaande 
samenvatting is gestructureerd op basis van de onderzoeksvragen. 
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Samenvatting 

Vraag en aanbod op de woningmarkt 
Allereerst is gezocht naar een antwoord op de vragen: 'Op basis van welke kenmerken kunnen 
huishoudens worden ingedeeld in (doel)groepen die dezelfde woonwensen aanleggen?' en 'Welke 
kenmerken van het produkt (de woning) worden betrokken in het woonkeuzeproces?'. 

Voor woningbeheerders is het niet mogelijk iedere woonconsument een afzonderlijk produkt aan te 
bieden. Daarom wordt de vraagzijde van de markt ingedeeld in segmenten (doelgroepen) die 
eenzelfde vraag uitoefenen op de woningmarkt. De doelgroepen kunnen worden gevormd door de 
huishoudens te groeperen op basis van zogenoemde determinerende variabelen: huishoudenssituatie, 
leefstijl en contextaspecten. Verondersteld wordt dat deze variabelen bepalend zijn voor de vorming 
van woonwensen. Rekening houdend met het feit dat elk marktsegment onder andere een minimale 
omvang moet hebben om rendabel een produkt te kunnen aanbieden, wordt alleen de sterkst 
determinerende variabele, de huishoudenssituatie gebruikt. Tabel 0.1 . toont de verschillende 
doelgroepen. 

Tabel 0.1.: De doelgroepen per primair en secundair segment 

1 persoon 2 personen eenoudergezinnen volledige gezinnen 

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

~ 35 jaar A1 81 
C1 C2 01 02 

35-54 jaar A2 82 

55-74 jaar A3 83 

2: 75 jaar A4 84 

Het aanbod op de markt bestaat uit woningen. De door de woning geboden prestatie is van belang 
voor de marktpositie van de woning. De totale geboden prestatie van een woning wordt opgevat als 
de resultante van de prestaties van een groot aantal produktkenmerken. De produktkenmerken 
kunnen worden verdeeld over 5 niveau's: de woning, het woongebouw, de fysieke woonomgeving, 
de sociale woonomgeving en de beeldvorming. 

De waardering van een huishouden hangt af van de mate waarin de door de woning geboden 
prestatie aansluit op de door het huishouden gevraagde prestatie. Een huishouden zal bij de keuze 
voor een woning echter niet in staat zijn alle kenmerken in overweging te nemen en beperkt zich 
daarom tot een aantal relevante kenmerken. Uit de literatuur blijkt dat in totaal 18 kenmerken van 
belang zijn. In de totaalwaardering wegen niet alle 18 produktkenmerken even zwaar mee. Naar 
verwachting zal een huishouden kiezen voor de woning met de hoogste totaalwaardering. 

De eerder genoemde methode van Tibosch (1994) maakt het mogelijk de gevraagde prestaties te 
relateren aan de geboden prestaties. De prestaties worden omgezet in prestatieniveau's met behulp 
van een scoremodeL De gevraagde prestatie wordt vertegenwoordigd door de voorkeursnorm (een 
minimaal gevraagd prestatieniveau). Het gewicht dat een produktkenmerk heeft in de totaalbeoorde
ling van een woning wordt vertegenwoordigd door een wegingsfactor. Een gewogen optelling van 
de onderprestaties op de 18 belangrijke produktkenmerken leidt tot een tweetal zogenoemde PMC
scores. De PMC-scores duiden al dan niet op de aanwezigheid van een produkt-marktcombinatie. 

De resultaten die in de literatuur zijn gevonden dienen als uitgangspunt voor het verdere onderzoek. 
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Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

Voorkeursnormen en wegingsfactoren 
De derde onderzoeksvraag luidt: 'Langs welke weg kunnen de voorkeursnormen en wegingsfacto
ren worden bepaald? 
In het onderzoek is een methode ontwikkeld waaraan de volgende variabelen ten grondslag liggen: 
de geboden prestatie van een produktkenmerk, de voorkeursnorm van de doelgroep voor een 
bepaald produktkenmerk, de door de doelgroep gehanteerde wegingsfactor die geldt voor een 
produktkenmerk en de waardering van een doelgroep voor een bepaald produktkenmerk 
Uitgangspunt is dat de voorkeursnorm en de wegingsfactor kunnen worden bepaald door de 
waardering te relateren aan de geboden prestatie. Door rekening te houden met de samenstelling 
van de bestaande voorraad op de woningmarkt, de verhuisgeneigdheid vail het huishouden en de 
puntprijs van de woning kunnen de voorkeursnormen en wegingsfactoren worden gemeten. 
De methode bestaat uit 4 stappen zoals af
beelding 0.2. laat zien. In de eerste stap wor
den de prestaties gemeten met behulp van 
een scoremodel dat prestaties omzet in pre
statieniveaus. Tevens wordt de waardering 
van doelgroepen voor de verschillende pre
statieniveaus gemeten door middel van een 
consumentenonderzoek. In de tweede stap 
worden de prestaties geïndexeerd om zodoen
de de invloed van de puntprijs op de waarde
ring te ondervangen. De inventarisatie en 
analyse wordt afgesloten met een analyse van 
de verschillen tussen doelgroepen. In deze 
stap wordt bezien of de verschillende doel
groepen een onderling afwijkend gedrag ver
tonen met betrekking tot de waardering van 
de verschillende prestatieniveaus. Wanneer 

Afbeelding 0.2.: Methode ter bepaling van de voorkeursnormen 
en wegingsfactoren per produktkenmerkper doelgroep 

geen verschillen worden gevonden kan worden volstaan met het bepalen van één voorkeursnorm en 
wegingsfactor voor alle doelgroepen ineens. Tijdens de vierde stap worden de voorkeursnormen en 
wegingsfactoren bepaald. Voor de bepaling van de voorkeursnormen wordt gebruik gemaakt van 
puntdiagrammen waaruit het percentage positieve, neutrale en negatieve beoordelingen per 
doelgroep per prestatieniveau is af te lezen. De voorkeursnorm is dan gelijk aan de geboden 
prestatie waarvoor geldt dat minimaal 80% van de doelgroep over de geboden prestatie tevreden is. 
De wegingsfactor kan worden gemeten door gebruikmaking van de 13-coëfficiënt. De 13-coëfficiënt 
is een maat voor de toename van de waardering bij een toename van de geboden prestatie. Hoe 
hoger de 13-coëfficiënt hoe groter de wegingsfactor. 

Woningcorporatie Stichting WVS 
In het tweede deel van het onderzoek wordt de ontwikkelde methode toegepast bij de Sittardse 
woningcorporatie Stichting WVS. Daarmee worden de volgende vragen beantwoord: 'Hoe luiden 
de voorkeursnormen per doelgroep?' en 'Wat is het relatieve belang van de verschillende 
produktkenmerken in de totaalbeoordeling van een woonsituatie? ' . 
Door middel van een woonwaarderingsonderzoek onder de huurders van Stichting WVS worden de 
gegevens met betrekking tot de waardering verzameld. Tegelijke11ijd worden de gegevens met 
betrekking tot de geboden prestatie voor alle complexen in kaart gebracht. Alle gegevens worden 
ingevoerd in een statistisch softwarepakket (SPSS/PC+™) zodat verdere analyse wordt vereenvou
digd. Vervolgens worden de prestaties geïndexeerd (stap 2). In stap 3 worden de verschillende 
tussen doelgroep geanalyseerd. Omdat over het inkomen als determinerende variabele de grootste 
twijfel bestaat wordt de rol van het inkomen in de woonwensen onderzocht. Hieruit wordt 
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Samenvatting 

geconcludeerd dat het inkomen geen rol speelt zodat de segmentatie naar inkomen komt te 
vervallen. Door samenvoeging van het primaire en secundaire segment resteren nog 12 doelgroe
pen. Tevens moet in deze stap worden geconstateerd dat van doelgroepen eenpersoonshuishoudens 
van 75 jaar en ouder (A4), tweepersoonshuishoudens jonger dan 35 jaar (B 1), tweepersoonshuis
houdens van 75 jaar en ouder (B4), eenoudergezinnen (Cl+C2) en volledige gezinnen met 3 
kinderen of meer (D2) een onvoldoende aantal cases aanwezig is zodat deze 6 doelgroepen niet in 
het onderzoek kunnen worden betrokken. In totaal resteren daardoor nog 6 doelgroepen, te weten: 
de eenpersoonshuishoudens tot 35 jaar (Al), de eenpersoonshuishoudens 35-54 jaar (A2), de 
eenpersoonshuishoudens 55-74 jaar (A3), de tweepersoonshuishoudens 35-54 jaar (B2) , de 
tweepersoonshuishoudens 55-74 jaar (B3) en de volledige gezinnen met I of 2 kinderen. Deze 
doelgroepen vertonen verschillen in waardering zodat ze aan de laatste analyse worden onderwor
pen. 
In de laatste stap wordt op basis van de gegenereerde puntdiagrammen, waarin de waardering is 
uitgezet tegen de prestatie, en de berekende J)-coëfficiënten een eerste aanzet gemaakt tot bepaling 
van de voorkeursnormen. De regel dat minimaal 80% van de respondenten een positieve beoorde
ling moet geven, wordt gehanteerd als uitgangspunt. Doordat de 80% strak wordt gehanteerd blijkt 
dat een aantal voorkeursnormen niet reëel zijn. Een marginale wijziging van de grens blijkt in een 
aantal gevallen reeds tot een lagere voorkeursnorm te leiden. Na een tweede beschouwing van de 
puntdiagrammen en J)-coëfficiënten worden de voorkeursnormen en de indicaties voor de wegings
factoren definitief vastgesteld. Als gevolg van het feit dat niet alle doelgroepen kunnen worden 
onderzocht is het niet mogelijk is een exacte waarde, zoals die in de methode van Tibosch wordt 
gebruikt, aan de wegingsfactoren toe te kennen. De meting van de volgende produktkenmerken lijkt 
verstoord te zijn : relatie tussen de vertrekken, isolatie en verkeersveiligheid in woonstraten. Daarom 
kunnen over de betreffende kenmerken geen uitspraken worden gedaan. Daarnaast levert de wijze 
waarop de prestatie wordt gemeten problemen op voor de kenmerken afwerking van het interieur 
en bergruimte. Over de afwerking van het interieur en de bergruimte kunnen daarom geen 
conclusies worden getrokken. De meest belangrijke conclusie is echter dat van 8 van de 18 
belangrijk veronderstelde kenmerken de relevantie in het woningkeuzeproces niet kan worden 
aangetoond. Het gaat om de kenmerken: ontsluiting van de woning, afstand tot halte openbaar 
vervoer, speelgelegenheid kinderen tot 12 jaar, speelgelegenheid kinderen van 12 jaar en ouder, 
veiligheid openbare ruimte en congruentie woongedrag. Het buiten beschouwing laten van deze 
kenmerken kan de identificatie van PMC's vereenvoudigen. 
Acht produktkenmerken lijken van belang te zijn voor de produkt-marktcombinaties. In tabel 0.3. 
zijn deze kenmerken met de voorkeursnormen en de indicatie voor wegingsfactoren per doelgroep 
vermeld. 
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Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

Tabel 0.3.:0verzicht voorkeursnormenen indicatie voor de het belang 

A1 

V w 
De totale oppervlakte van de 4 
vertrekken 

De grootte van de woonkamer 2 

Het aantal slaapkamers 3 

De privé buitenruimte - tuin 
-balkon 5 

De verwarming en ventilatie 

De lift 

Dagelijkse voorzieningen 5 

Afstand tot de basisschool 

- voorkeursnorm 
-weging (0/+/++/+++) 

V 
w 
A1 
A2 
A3 

- eenpersoonshuishoudens S35 jaar 
- eenpersoonshuishoudens 35-54 jaar 
-eenpersoonshuishoudens 55-74 jaar 

A2 

V w V 

B2 
B3 
D1 

A3 82 83 D1 

w V w V w V 

- tweepersoonshuishoudens 35-54 jaar 
-tweepersoonshuishoudens 55-74 jaar 
- volledige gezinnen met 1 of 2 kinderen 

Een vergelijking van in dit onderzoek gevonden voorkeursnormen en wegingsfactoren met het 
onderzoek van Tibosch leidt tot de conclusie dat de grootste verschillen zich voordoen met 
betrekking tot de wegingsfactoren. De voorkeursnormen komen redelijk overeen. 

Conclusies 

w 

Niet zonder meer kan worden geconcludeerd dat de voorkeursnormen die op basis van deze 
methode kunnen worden gevonden beter bij de werkelijkheid aansluiten dan wanneer de voorkeurs
normen worden bepaald op basis van ervaring (Tibosch). Het inzicht in hetgeen de voorkeursnorm 
voorstelt is wel groter. Tevens is het inzicht in de relatie tussen de inspanning van de aanbieder en 
het resultaat op de markt (klanttevredenheid) is vergroot. 
Het nadeel dat kleeft aan het hanteren van de /3-coëfficiënt (om de wegingsfactor te bepalen) is dat 
de /3-coëfficiënten voor alle produktkenmerken en alle doelgroepen bekend moeten zijn om 
conclusies te kunnen trekken over het belang (absoluut, inwisselbaar, relatief) van de produktken
merken voor de verschillende doelgroepen. 
Aangezien de voorkeursnormen die in dit onderzoek zijn gevonden geen grote verschillen vertonen 
met de door Tibosch veronderstelde voorkeursnormen kan worden geconcludeerd dat het inschatten 
van de voorkeursnormen door de woningaanbieder tot redelijk tot goede resultaten leidt. Het 
inschatten van het belang van een produktkenmerk lijkt meer problemen op te leveren. Geconclu
deerd kan worden dat het onder woonconsumenten gehouden onderzoek voornamelijk een bijdrage 
heeft geleverd aan een beter inzicht in het belang van produktkenmerken in het woningkeuzeproces. 
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1. INLEIDING 

Sinds de Tweede Wereldoorlog grijpt de overheid op grote schaal in in de volkshuisvesting. Naast 
de eisen die worden gesteld aan de bouw van woningen zijn huurprijsregulering, objectsubsidiëring, 
subjectsubsidiëring en woonruimteverdeling de belangrijkste terreinen waarop de overheid actief is. 

In de nota 'Volkshuisvesting in de jaren negentig ' (VROM,1989) worden drie probleemgebieden 
gesignaleerd waardoor de overheid zich genoodzaakt ziet een andere koers te gaan varen: 

1 de omvang van de volkshuisvestingsuitgaven op de rijksbegroting en de onbeheersbaar
heid daarvan; 

2 een blijvende bemoeienis van de overheid op die segmenten v<m de woningmarkt die in 
evenwicht zijn zal leiden tot verstoring van het vraag/aanbod evenwicht met als gevolg 
een onjuiste verdeling van woonruimte en woonlasten; 

3 het systeem van regels rond de volkshuisvesting is te omvangrijk, te complex en te 
weinig doorzichtig. 

De overheid gaat over tot decentralisatie van haar taken, deregulering en verzelfstandiging. In 
plaats van het in het verleden sturende optreden gaat de overheid in de toekomst ordenend te werk. 

Om inhoud te geven aan dit nieuwe beleid treedt op 1 januari 1992 het Besluit Woninggebonden 
Subsidies in werking gevolgd door het Besluit Beheer Sociale Huursector precies een jaar later. Het 
BBSH vervangt het tot dan toe geldende Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. 

Door de nieuwe regelgeving voor de corporaties is de handelingsvrijheid verruimd en zijn de 
mogelijkheden groter geworden. Een gevolg daarvan is ook dat de risico's en verantwoor
delijkheden voor de corporatie evenredig zijn toegenomen. 

Naast de veranderende wettelijke kaders voor het woningbeheer is ook de woningmarkt aan 
verandering onderhevig. De samenleving wordt steeds heterogener. Een verdergaande differentiatie 
van huishoudens vindt plaats. Als gevolg van demografische ontwikkelingen (naoorlogse ge
boortegolf, hogere levensverwachting, afname geboortencijfer, immigratie, toenemend aantal 
echtscheidingen, etc) en sociaal-culturele en economische factoren (individualisering, emancipatie 
van de vrouw, toename differentiatie in leefstijlen etc) neemt het aantal huishoudens toe terwijl het 
aantal leden per huishouden juist afneemt. Daarnaast neemt het aantal jongeren af terwijl het aantal 
ouderen toeneemt (de zogenoemde ontgroening en vergrijzing). 

Als gevolg van de grotere diversiteit aan de vraagkant ontstaat de noodzaak een meer gedifferen
tieerd aanbod te creëren om aan de verschillende voorkeuren en prioriteiten tegemoet te kunnen 
komen. Deze voorkeuren en prioriteiten strekken verder dan de woning alleen. Aan de woonomge-



Inleiding 

ving wordt steeds meer gewicht toegekend. In dit kader wordt gesproken van een verschuiving van 
woningkwaliteit naar woonkwaliteit Het kwantitatieve woningtekort is op een aantal segmenten van 
de woningmarkt opgeheven en maakt plaats voor een kwalitatief woningtekort. 

De genoemde ontwikkelingen noodzaken de woningbeheerders een ander beleid te gaan voeren. De 
voorheen gehanteerde zogenoemde produktbenadering moet worden ingeruild tegen een meer 
marktgerichte benadering (marketing-concept). Tijdig inspelen op de veranderende vraag kan het 
risico van leegstand en exploitatietekorten minimaliseren. 

De marktgerichte benadering kan in het woningbeheer zijn weerslag vinden in het op strategische 
wijze beheren van de woningvoorraad om zodoende een juiste afstemming tussen vraag en aanbod 
te bereiken. 
Daartoe moet de huidige afstemming tussen vraag en aanbod worden geanalyseerd zodat, rekening 
houdend met toekomstige ontwikkelingen op de markt (vraag, externe factoren), een strategie kan 
worden geformuleerd op basis waarvan beslissingen m.b.t. ingreepplanning kunnen worden 
genomen. 
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2. PROBLEEMSTELLING 
EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 

2.1 Inleiding 
Als gevolg van de eerder geschetste ontwikkelingen dienen woningbeheerders meer marktgericht op 
te treden. Daarbij kan de strategische planningsmetbode goede resultaten boeken. Strategische 
planning is de systematische voorbereiding van het antwoord op de vraag wanneer de organisatie, 
welke produkten aan welk publiek, in welke regio zal aanbieden en met welke globale hulpmidde
len en organisatorische voorzieningen zij dit zal doen. 
De strategische planningsmetbode is een methode om op een systematische wijze een haalbaar 
beleidsplan voor te bereiden dat zo effectief en efficiënt mogelijk de doelstelling van de corporatie 
realiseert (Sweringa, 1989). Oorspronkelijk is de methode ontwikkeld in het bedrijfsleven, maar ook 
binnen non-profit organisaties, zoals corporaties, is deze zeer goed toepasbaar. 

De methode1 is opgebouwd uit een achttal stappen: 

1 het formuleren van doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden 
2 het aanwijzen van doelgroepen/marktsegmenten 
3 het maken van een externe analyse (kansen en bedreigingen) 
4 het definiëren van marktcomplexen 
5 het maken van interne sterkte/zwakte analyses 
6 de identificatie van produkt/marktcombinaties 
7 het maken van strategische keuzes 
8 evalueren en bijstellen. 

In de afgelopen jaren is de wijze waarop aan de interne sterkte/zwakte analyse en het aanwijzen 
van produkt-marktcombinaties, als onderdeel van de strategische planningsmethode, inhoud wordt 
gegeven steeds verder uitgekristalliseerd. 
Verscheidene onderzoekers (o.a. Maussen-1994, Tibosch-1994) inventaris~ren aan de hand van 
checklists de sterke en zwakke punten van het produkt (de marktcomplexen). Tevens wordt de 
markt opgedeeld in segmenten (de zogenoemde doelgroepen). Daarbij wordt verondersteld dat de 
huishoudens binnen elke doelgroep een vergelijkbare vraag uitoefenen op de woningmarkt. 

Zie voor een uitgebreide toelichting op de strategische planningsmethode: Sweringa, 1989 en Tibosch, 1994 
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Afbeelding 2.1.: De strategische planningsmethode 

Door de aangeboden produkten te relateren aan de vraag, die wordt uitgeoefend door de doelgroe
pen, kunnen conclusies worden getrokken omtrent de geschiktheid van een produkt voor een 
bepaald marktsegment. In die gevallen waarin een produkt geschikt is voor een doelgroep, wordt 
gesproken van een produkt-marktcombinatie. Een produkt-marktcombinatie (PMC) bestaat dus 
enerzijds uit een segment van de ( doel)markt en anderzijds uit het produkt dat de aanbieder op dat 
deel van de markt afzet (of wil afzetten). Een PMC die een woningaanbieder heeft geïdentificeerd 
kan bijvoorbeeld zijn: marktcomplex 1 (1-kamerappartementen in het centrum)/doelgroep A (jonge 
alleenstaanden). 

Bij het gebruik van de checklists en het identificeren van PMC's worden de begrippen geboden
versus gevraagde prestatie gehanteerd. De geboden prestatie komt tot stand door de output van de 
aanbieder. Het gaat hierbij dus om prestatie die door het produkt wordt geboden. De totale geboden 
prestatie bestaat uit een aantal deelprestaties van de verschillende kenmerken van het produkt. 
Bijvoorbeeld met betrekking tot een woning: de grootte van de woning, het aantal slaapkamers, de 
grootte van de woonkamer etc. 
Tegenover de geboden prestatie staat de door de doelgroep gevraagde prestatie. De gevraagde 
prestatie wordt gevormd door de specifieke eisen die elk type vrager (doelgroep) stelt aan het 
produkt. Deze gevraagde prestatie is afhankelijk van verscheidene variabelen zoals enerzijds 
huishoudensgrootte, huishoudenssamenstelling, leeftijd en anderzijds inkomen en beschikbaarheid 
van woningen op de woningmarkt. 
Wanneer de geboden prestatie van een produkt aansluit op de door een doelgroep gevraagde 
prestatie is sprake van een produkt-marktcombinatie. 

De waardering voor een produkt door de doelgroep kan worden omschreven als 'de mate waarin de 
geboden prestatie aansluit op de gevraagde prestatie'. Impliciet wordt dus verondersteld dat een 
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PMC bestaat wanneer de waardering van de doelgroep voor het produkt positief is. De totaalwaar
dering voor een woonsituatie is de resultante van de deelwaarderingen voor de verschillende 
kenmerken van woning en woonomgeving. 

Tibosch (1994) heeft een meetinstrument ontwikkeld dat het mogelijk maakt PMC's te identificeren 
met behulp van PMC-scores (een getal tussen 0 en 1 ). Voor een aantal uit onderzoek gebleken 
essentiële kenmerken van de woning en de woonomgeving wordt de geboden prestatie gerelateerd 
aan de gevraagde prestatie. De gevraagde prestatie wordt weergegeven door de zogenoemde 
voorkeursnorm . De voorkeursnorm is de minimaal door de doelgroep gevraagde prestatie uitgedrukt 
in een prestatieniveau. De prestatieniveaus worden omschreven in de eerder genoemde checklist. 
Een geboden prestatie die lager is dan de gevraagde prestatie resulteert in een onderprestatie. 
Aan elk kenmerk wordt vervolgens een wegingsfactor toegekend die het relatieve belang van het 
kenmerk in de totaalwaardering van een woonsituatie weergeeft. 
Uit een gewogen optelling van de verschillende onderprestaties kan een PMC-score voor de 
woning/woongebouw en een PMC-score voor de woonomgeving worden berekend. De PMC-scores 
duiden op het bestaan van een produkt-marktcombinatie wanneer beide PMC-scores een minimale 
waarde bezitten. 

2.2 Probleemstelling 
In de vorige paragraaf is in het kort de door Tibosch (1994) ontwikkelde methode beschreven. 
Essentieel in die methode is het hanteren van de voorkeursnorm die de minimaal gevraagde 
prestatie weergeeft en de wegingsfactor die het relatieve belang van een bepaald produktkenmerk in 
de totaalbeoordeling vertolkt. De voorkeursnormen in de methode van Tibosch worden bepaald in 
samenspraak met de woningaanbieder op basis van hetgeen maximaal haalbaar is binnen de 
randvoorwaarden waarmee de aanbieder te maken heeft. Randvoorwaarden die onder andere 
betrekking hebben op de voorschriften die door de overheid worden gesteld maar bijvoorbeeld ook 
van financiële aard zijn . Het deel van de woningvoorraad dat de laatste jaren is toegevoegd is een 
goede graadmeter voor hetgeen maximaal haalbaar is. 
De wegingsfactoren worden ingeschat op basis van literatuur en ervaring van de woningaanbieder 
met de woningmarkt. 

Het hanteren van het uitgangspunt 'maximaal haalbaar' betekent dat wordt uitgegaan van het 
gerealiseerde aanbod. De marktvraag wordt in de overwegingen min of meer buiten beschouwing 
gelaten. Niet duidelijk is of de uit de gehanteerde voorkeursnormen en wegingsfactoren voortvloei
ende PMC-scores, overeenstemmen met de waardering door de doelgroep. Met andere woorden: 
geeft de berekende PMC-score een betrouwbaar beeld van de werkelijke produkt-marktcombinaties? 
Daarnaast kan de vraag worden gesteld of het terecht is dat in de methode van Tibosch PMC's 
onder andere worden geïdentificeerd op basis van hetgeen in het verleden is aangeboden. Het 
gevaar bestaat dat door deze handelingswijze de vraag ondergeschikt wordt gemaakt aan het 
aanbod. Een gevolg daarvan is dat niet tijdig op een veranderende vraag kan worden ingespeeld 
omdat eenvoudigweg niet bekend is hoe de vraag daadwerkelijk is samengesteld. 

Dit onderzoek richt zich op de vraag of het op een andere wijze bepalen van voorkeursnormen en 
wegingsfactoren leidt tot wezenlijk andere resultaten dan Tibosch. De voorkeursnormen en 
wegingsfactoren zullen worden bepaald door onderzoek te doen naar de waardering van huurders 
voor een aantal produktkenmerken van woning, woongebouw en woonomgeving. 
Het meetinstrument van Tibosch (1994) zal daarbij als uitgangspunt dienen. De in dat onderzoek 
veronderstelde essentiële produktkenmerken zullen het onderwerp van onderzoek zijn. 
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De doelstelling van het onderzoek luidt: 
"Het meten van de door doelgroepen minimaal gevraagde prestatie (voorkeursnorm) ten aanzien 
van essentiële produktkenmerken van woningcomplexen en het meten van het relatieve belang van 
die produktkenmerken voor doelgroepen in de totaalbeoordeling van een woonsituatie (wegingsfac
toren)." 

Binnen dit onderzoek zal tevens een methode worden ontwikkeld die het mogelijk maakt de 
doelstelling te verwezenlijken. 

2.3 Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven in kent twee onderdelen. Het eerste behelst het 
inventariseren van literatuur inzake doelgroepen, woonwensen en produktkenmerken. Tevens wordt 
een methode ontwikkeld waarmee de voorkeursnormen en wegingsfactoren kunnen worden bepaald. 
De belangrijkste onderzoeksvragen in dit verband zijn: 

- Op basis van welke kenmerken kunnen huishoudens worden ingedeeld in (doel)groepen 
die dezelfde woonwensen aanleggen? 

- Welke kenmerken van het produkt (de woning) worden betrokken in het woonkeuzepro
ces? 

- Langs welke weg kunnen de voorkeursnormen en wegingsfactoren worden bepaald? 

Het tweede onderdeel is de case Sittard. Dit onderdeel genereert de informatie die noodzakelijk is 
om de voorkeursnormen en wegingsfactoren te kunnen meten. 
De belangrijkste onderzoeksvragen in dit onderdeel zijn: 

- Hoe luiden de voorkeursnormen per doelgroep? 
- Wat is het relatieve belang van de verschillende produktkenmerken in de totaalbeoorde-

ling van een woonsituatie? 

Het rapport is als volgt gestructureerd. Het eerstvolgende hoofdstuk (drie) geeft een overzicht van 
hetgeen reeds in de literatuur is verschenen met betrekking tot de markt (woonwensen en 
segmentatie), het produkt (geboden prestatie en produktkenmerken) en het identificeren van 
produkt-marktcombinaties. Hoofdstuk 3 geeft het antwoord op de eerste en de tweede onderzoeks
vraag. In het vierde hoofdstuk wordt de methode ontwikkeld waarmee het mogelijk is de voor
keursnormen en wegingsfactoren te meten en beantwoord daarmee de derde onderzoeksvraag. 
Hoofdstuk vijf betreft de case Sittard. In deze case worden daadwerkelijk de voorkeursnormen en 
wegingsfactoren van een aantal doelgroepen gemeten. Daarmee worden de laatste twee onderzoeks
vragen beantwoord. De conclusies en aanbevelingen vormen het zesde en tevens laatste hoofdstuk. 
In dit hoofdstuk wordt bezien in hoeverre het consumentenonderzoek heeft geleid tot een gewijzig
de opvatting ten aanzien van de essentiële produktkenmerken (voorkeursnormen en wegingsfacto
ren). 

In het kader van dit afstudeeronderzoek is een tweede rapport geproduceerd getiteld 'Aanzet tot 
strategisch voorraadbeheer Stichting WVS ' . Daarin is onder andere een woonwaarderingsonderzoek 
opgenomen. Het woonwaarderingsonderzoek is uitgevoerd in het kader van het streven naar een 
strategisch beheer van de woningvoorraad van de Sittardse corporatie Stichting WVS. Dit 
woonwaarderingsonderzoek vormt de data-set t.b.v. onderhavig rapport. 
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2.4 Omschrijving belangrijkste begrippen 
In dit onderzoek spelen de begrippen doelgroep, geboden prestatie, gevraagde prestatie, waardering 
en voorkeursnorm een centrale rol. De begrippen worden als volgt omschreven: 

Doelgroep: 

Geboden prestatie: 

Gevraagde prestatie: 

Waardering: 

Voorkeursnorm: 

Produkt-marktcombinatie: 

Categorie consumenten, met één of meer gemeenschappelijke 
kenmerken, die een bepaald produkt vragen c.q. gebruiken. Een 
andere benaming voor doelgroep is marktsegment. 

De totale door de aanbieder geleverde output. 

De eisen die worden gesteld aan het produkt, waarnaar de doel
groep vraag uitoefent. 

De mate waarin de geboden prestatie van een produkt aansluit bij 
de door de doelgroep gevraagde prestatie ten aanzien van een 
produkt. 

Minimaal gevraagde prestatie van een bepaald produktkenmerk 
uitgedrukt in een eenduidig meetbaar prestatieniveau. 

Een groep klanten, die één of meer gemeenschappelijke kenmerken 
heeft, en die om één en dezelfde reden een produkt (of een groep 
nauw verwante produkten) bij een onderneming koopt. (Van der 
Lee, 1993). 
Een produkt-marktcombinatie bestaat enerzijds uit een marktseg
ment en anderzijds uit een produkt. 
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3. VRAAG EN AANBOD OP DE WONINGMARKT 
theoretisch kader 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt literatuur geïnventariseerd met betrekking tot de 
vraag en het aanbod op de woningmarkt. De resultaten van dit hoofdstuk 
dienen als uitgangspunt voor het verdere onderzoek. 

Een optimale afstemming tussen vraag en aanbod wordt bereikt door aan elke vrager een specifiek 
produkt aan te bieden dat in alle opzichten voldoet aan de geformuleerde behoeften. In de 
marketing spreekt men in een situatie als deze van 'customized marketing ' . Customized marketing 
is slechts rendabel wanneer men te maken heeft met een klein aantal vragers (zoals in de vliegtuig
bouw). De meeste markten kennen echter een groot aantal vragers. Ook voor woningbeheerders 
geldt dat de vraag te groot is om deze benadering rendabel te kunnen toepassen. 

Teneinde het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag kan gebruik worden gemaakt 
van een werkwijze die in de strategische marketing wordt aangeduid met de term 'target marketing' 
(Kotter, 1994). 
In de target marketing wordt niet elke vrager individueel benaderd maar wordt de markt ingedeeld 
in segmenten die eenzelfde vraag uitoefenen op de markt. De indeling in marktsegmenten (ook wel 
doelgroepen genoemd) kan geschieden aan de hand van diverse variabelen zoals: inkomen, leeftijd, 
levensfase etc. maar ook op basis van een combinatie van deze variabelen, bijvoorbeeld SS-plussers 
met een minimaal inkomen. Op basis van welke variabelen de markt wordt gesegmenteerd hangt 
o.a. af van de markt waarin men opereert. 

Voor elk segment wordt een produkt (of reeks produkten) gecreëerd welke een prestatie levert die 
gelijk of hoger is/moet zijn dan de gevraagde prestatie (verwachting) van het betreffende segment. 
De aanbieder probeert het resultaat dat hij met zijn produkt beoogt te beïnvloeden door het produkt, 
de prijs, de promotie, de distributie en het personeel (de zogenaamde marketingmix) zo effectief 
mogelijk te kiezen en te combineren. Door voor elk segment een andere mix samen te stellen kan 
op de eigen kenmerken van elk segment worden ingespeeld. 

Specifiek voor de woningmarkt betekent dit dat de woningzoekenden en huurders worden ingedeeld 
in verschillende doelgroepen. Eerst zal dus aan de hand van verschenen literatuur worden 
onderzocht welke variabelen de gevraagde prestaties van doelgroepen bepalen. Vervolgens kan 
worden onderzocht welke prestaties de doelgroepen vragen en hoe deze prestaties kunnen worden 
gemeten. 
Het onderscheiden van de doelgroepen geschiedt op basis van reeds aanwezige literatuur. Het is dus 
niet de bedoeling, door middel van een (consumenten)onderzoek, doelgroepen te vormen op basis 
van gelijk waarderingsgedrag. 
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3.2 De vraag 
Voor een theoretisch kader m.b.t. tot het ontstaan van woonvoorkeuren wordt verwezen naar 
Tibosch (1994). In dit rapport zal volstaan worden met het overnemen en waar nodig aanvullen van 
de bevindingen uit genoemd literatuuronderzoek. 

3.2.1 De vorming van woonwensen 
Een huishouden vormt haar woonwensen (gevraagde prestatie) onder invloed van determinerende 
variabelen. Deze variabelen zijn: de huishoudenssituatie, de leefstijl en contextaspecten. 
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- De huishoudenssituatie 
De huishoudenssituatie wordt beschreven aan de hand van de interne kenmerken 
(huishoudenstype) en externe kenmerken (inkomenspositie). 
De formulering van een eenvoudige huishoudenstypologie is niet mogelijk door de grote 
diversificatie van huishoudens. De volgende typologische aspecten, die resulteren in 
specifieke woonwensen, kunnen worden genoemd : 

- 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 bepaalt 
in hoge mate de leefstijl van een huishouden. 

- De leeftijd van de leden van het huishouden: leeftijdsspecifieke 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 inkomenspositie wordt bepaald door: 
- De hoogte van het inkomen: dit als graadmeter voor hetgeen voor een huishou

den op een bepaald tijdstip op de woningmarkt realiseerbaar is. 

- Leefstijl 
Leefstijl wordt vaak als een subjectieve aangelegenheid beschouwd. De leefstijlbenade
ring gaat er daarentegen van uit dat de gedrags- en consumptievoorkeuren in eerste 
instantie worden bepaald door objectieve sociale posities. Ganzeboom (1988) veronder
stelt 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 positie in. Voor andere dimensies2 zijn de 
differentiaties gering. Deze sociale posities leiden via de volgende vier kanalen tot een 
specifieke leefstijl: 1) het geld budget, 2) het tijd budget, 3) cognitieve vaardigheden, 4) 
de sociale contacten. 

- Contextaspecten 
Contextaspecten zijn de omstandigheden op de woningmarkt, die de woonwensen 
rechtstreeks beïnvloeden en vooral bijstellen. In geval van het laatste spreekt men van 
substitutiegedrag. De volgende contextaspecten worden genoemd: 

- Samenstelling van het deel van de woningvoorraad dat voor een huishouden 
beschikbaar en bereikbaar is. 

- Samenstelling van de totale voorraad waaraan men kan refereren. 

Bijvoorbeeld: religie, lokatie (regio waarin men woont), sekse en etnische groepering. 
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- Algemene veranderingen aan de aanbodzijde van de woningmarkt zoals verander
ingen in de koop- en huurprijzen en de rentestand. 

3.2.2 Segmentatie 
De combinatie van deze variabelen onderling leidt tot een groot aantal te onderscheiden homogene 
marktsegmenten (doelgroepen). Een dergelijke indeling van de markt is echter niet zinvol. Onder 
andere moet elk marktsegment een minimale grootte bezitten om daaraan rendabel een produkt te 
kunnen aanbieden . Derhalve is het noodzakelijk de markt in te delen op de sterkst determinerende 
variabelen. 

De huishoudenssituatie is de meest krachtige determinant van de in §3 .2.1. genoemde variabelen. 
De interne en externe kenmerken van de huishoudenssituatie kunnen op de volgende wijze worden 
geoperationaliseerd: 

- Het aantal personen van het huishouden: er bestaat een sterke relatie tussen het aantal 
personen en de grootte van de woning en het gewenst aantal slaapkamers. 
Onderscheiden worden: 

- alleenstaanden 
- tweepersoonshuishoudens 
- 3 à 4-persoonshuishoudens 
- huishoudens van 5 personen of meer 

- Aanwezigheid van kinderen: de aanwezigheid van kinderen bepaalt in hoge mate de 
leefstijl en de woonwensen van een huishouden. 
Onderscheiden worden : 

- eenoudergezinnen met één kind 
- eenoudergezinnen met twee kinderen of meer 
- gezinnen met één à twee kinderen 
- gezinnen met drie kinderen of meer 

- Leeftijd van de leden van het huishouden wordt gerepresenteerd door de leeftijd van het 
hoofd van het huishouden: de leeftijd indiceert de levensfase en is daardoor sterk 
bepalend voor de woonwensen en de positie van het huishouden in de wooncarrière. 
Onderscheiden worden: 

- jonger dan 35 jaar: starter, zowel in economische zin als wat betreft de wooncar
rière 

- 35 tot 55 jaar: huishouden bereikt de maximale omvang en bouwt aan de 
wooncarrière 

- 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 
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- De hoogte van het huishoudinkomen: het inkomen is de graadmeter voor het aantal 
keuzemogelijkheden op de woningmarkt. Overeenkomstig de normen in het BBSH 
worden onderscheiden3

: 

- primair segment 
- eenpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar: :::; f 35.000 
- eenpersoonshuishoudens 65 jaar en ouder : :::; f 29.000 
- meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar: :::; f 46.000 
- meerpersoonshuishoudens 65 jaar en ouder: :::; f 39.000 

- secundair segment 
- eenpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar: > f 35.000 
- eenpersoonshuishoudens 65 jaar en ouder : > f 29.000 
- meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar: > f 46.000 
- meerpersoonshuishoudens 65 jaar en ouder: > f 39.000 

Aan de hand van deze operationalisatie kunnen in eerste instantie 16 doelgroepen worden 
onderscheiden in zowel het primaire als het secundaire segment (in totaal dus 32). Echter voor 
gezinnen kan de leeftijdsgrens van 35 jaar vervallen doordat de woonwensen van deze groep sterk 
bepaald worden doüï de aanwezigheid van kinderen. De woonwensen blijven constant tot het 
moment dat de kinderen het ouderlijk huis verlaten. Door het verenigen van deze groepen ontstaan 
12 doelgroepen in zowel het primaire als het secundaire segment (in totaal 24). Zie tabel 3.1. 

Tabel 3.1.: De doelgroepen per primair en secundair segment 

1 persoon 2 personen eenoudergezinnen volledige gezinnen 

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

:S 35 jaar A1 81 
C1 C2 D1 D2 

35-54 jaar A2 82 

55-74 jaar A3 83 

~ 75 jaar A4 84 

Binnen elk segment kunnen als gevolg van de gehanteerde indeling verschillende leefstijlen 
voorkomen. Het is echter niet zo dat leefstijlen totaal onafhankelijk zijn van de gehanteerde 
indeling. Wanneer wordt gesteld dat de leefstijl van een huishouden wordt gevormd door de drie 
genoemde dimensies4

, dan blijkt dat de kenmerken die ten grondslag liggen aan de leefstijl deels 
ook teruggevonden worden in de omschrijving van de huishoudenssituatie. Overlappende kenmer
ken zijn inkomen (vgl. economische dimensie) en leeftijd (vgl. levensfase dimensie). 

3.2.3 Het keuzeproces 
De kwaliteit van een woning kan beoordeeld worden aan de hand van een groot aantal kenmerken. 
Een huishouden zal echter niet in staat zijn om alle kenmerken te beoordelen, maar zal de keuze 
maken op basis van een beperkt aantal, voor dat huishouden relevante, kenmerken. 
De informatie-integratie-theorie veronderstelt dat een huishouden de subjectieve deelwaarderingen 

De inkomensklassen gelden tot I juli 1995 en hebben betrekking op het belastbaar inkomen 

De drie dimensies die worden bedoeld zijn: culturele, economische en levensfasedimensie (Ganzeboom 1988) 
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voor deze kenmerken combineert tot een totaalwaardering. Ieder kenmerk wordt daartoe voorzien 
van een gewicht dat het relatieve belang van dat kenmerk aangeeft. Aangenomen wordt dat een 
huishouden zal kiezen voor de woning met de hoogste totaalwaardering. (Den Otter, 1992) 

Tijdens het keuzeproces van een huishouden wordt duidelijk dat de aspiratie ten aanzien van de 
woonsituatie moet worden bijgesteld. Het bijstellen van de aspiratie wordt substitutiegedrag 
genoemd. Een huishouden laat een eis ten aanzien van een bepaald kenmerk vallen mits daarvoor 
een andere eis ten aanzien van een ander kenmerk mag worden aangevoerd. 
Het substitutiegedrag wordt bepaald door een aantal factoren: 

- Schaarste op dat deel van de woningmarkt waarin een huishouden zoekt. Een grote 
schaarste leidt er toe dat huishoudens voorkeuren gaan verlagen tot het punt waarop het 
aantal woningen dat in aanmerking komt zo groot is geworden dat daaruit alsnog, op 
basis van de verlaagde voorkeuren, een bevredigende keuze gemaakt kan worden. 

- De bereidheid tot substitueren t.a.v. een bepaald produktkenmerk. Deze bereidheid staat 
in directe relatie tot het gewicht dat een kenmerk heeft in de totale beoordeling van een 
woning. Derhalve zijn drie soorten kenmerken te onderscheiden (Fioor e.a. 1994, 
Camstra 1992): 

- Absolute kenmerken (reject-kenmerken): Aan de wensen die gelden ten aanzien 
van deze kenmerken moet in ieder geval worden voldaan. In geval van onder
prestatie op één van deze kenmerken wordt de woning afgewezen. Deze kenmer
ken zijn niet substitueerbaar. 

- Inwisselbare kenmerken (trade-off kenmerken): Deze kenmerken mogen te laag 
presteren mits andere kenmerken dit voldoende compenseren. Deze kenmerken 
zijn onderling substitueerbaar. 

- Relatieve kenmerken (relative preference-kenmerken): Deze kenmerken spelen 
geen rol bij het al dan niet verwerpen van een alternatief. De gestelde wensen 
zijn niet hard maar als eraan wordt voldaan levert dit wel een meerwaarde op. 
Deze kenmerken spelen een rol bij de rangordening van mogelijke alternatieven. 
Ook deze kenmerken zijn onderling substitueerbaar. 

De mate van substitutiebereidheid kan worden gezien als het produkt van substitutiege
neigdheid en substitutieruimte. De mate van substitutiegeneigdheid wordt voornamelijk 
bepaald door de urgentie van de verhuizing. De substitutieruimte is afhankelijk van de 
sterkte van de positie van een huishouden op de woningmarkt. De positie op de 
woningmarkt houdt weer verband met de hoogte van het inkomen. 

Het einde van het keuzeproces resulteert in de keuze voor een woning die het hoogst wordt 
gewaardeerd. Dit hoeft niet automatisch te leiden tot een verhuizing. Een verhuizing komt alleen 
dan tot stand wanneer de waardering voor de huidige woning lager is dan voor de 'nieuwe' woning 
en het verschil in waardering opweegt tegen de kosten van verhuizing. Dit geldt vanzelfsprekend 
niet in die gevallen waarbij een verhuizing noodzakelijk is door factoren die niet op de woning 
betrekking hebben, zoals verandering van arbeidsbetrekking. 

In de loop der tijd kan de waardering van de woning wijzigen. Door bijvoorbeeld een veranderende 
huishoudenssamenstelling, hogere leeftijd of een verandering in inkomen zal een huishouden andere 
wensen formuleren t.a.v. de woning en de woonomgeving. Door dit type veranderingen vindt een 
verschuiving plaats naar een ander marktsegment. 
De waardering is echter ook afhankelijk van het feit of men al dan niet verhuisgeneigd is. Floor 
e.a. (1994) constateren in een onderzoek naar de voorkeuren en motieven van woonconsumenten 
dat verhuisgeneigden de woning en woonomgeving op alle kenmerken duidelijk lager waarderen 
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dan niet-verhuisgeneigden. Dit is ook het beeld dat mag worden verwacht. Het is echter niet 
duidelijk wat er eerder is: de wens om te verhuizen of de negatieve oordelen. Aangezien de 
waardering bij verhuisgeneigden voor alle aspecten laag is, wordt verondersteld dat wanneer 
verhuisgeneigden indien zij om één of meerdere redenen willen verhuizen, als gevolg daarvan ook 
de andere aspecten negatief gaan beoordelen. Anderzijds zullen niet-verhuisgeneigden in het 
algemeen een hogere waardering hebben als een soort rationalisatie van het feit dat zij niet willen 
verhuizen. 
Ook bestaan er belangrijke verschillen tussen verhuisgeneigden en recent verhuisden. De recent 
verhuisden hebben onder invloed van het zoekproces de aspiratie ten aanzien van de kenmerken 
waaraan moet worden voldaan wat terug gebracht (Fioor e.a., 1994 ). In deze is de woonduur een 
belangrijke variabele. 

3.3 Het aanbod 
Ieder produkt dat op de markt wordt gebracht levert een bepaalde prestatie tegen een bepaalde prijs. 
De afweging die een afnemer maakt om voor een specifiek produkt te kit"zen wordt gebaseerd op 
enerzijds de prestatie die wordt geleverd en anderzijds de minimumeisen die de afnemer aan dat 
type produkt stelt. Vervolgens wordt van de produkten die in aanmerking komen in het algemeen 
de meest gunstig geprijsde gekozen. Voor de aanbieder is het dus van belang dat hij de prestatie 
van zijn produkt kan meten . 

De totale geboden prestatie van een woning is de resultante van de prestaties op een groot aantal 
verschillende produktkenmerken. Deze produktkenmerken kunnen worden verdeeld over een vijftal 
niveaus te weten: de woning, het gebouw, de fysieke omgeving, de sociale omgeving en de 
beeldvorming. 
In tabel 3.2. staan 41 produktkenmerken genoemd onderscheiden naar niveau (naar Tibosch, 1994) 

De prestatie van de verschillende produktkenmerken kan worden gemeten op basis van een 
scoremodeL Daartoe wordt de prestatie van elk kenmerk omschreven in meetbare termen op vijf 
prestatieniveaus c.q. score-mogelijkheden. Zie tabel 3.3. Op deze wijze kan eenduidig de prestatie 
op elk produktkenmerk worden gemeten. 
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Tabel 3.2. : De produktkenmerken 

I De woning 

IJ>- ontsluiting van de woning 
IJ>- relatie vertrekken in de woning 
IJ>- afwerking interieur 
IJ>- totale oppervlakte vertrekken 
IJ>- grootte woonkamer 
IJ>- grootte keuken 
IJ>- aantal slaapkamers 
IJ>- grootte hoofdslaapkamer 
11>- grootte tweede slaapkamer 

Het gebouw 

IJ>- toegang I entree 
IJ>- status entree 
IJ>- lift 

De fysieke woonomgeving 

IJ>- aankledingsgroen 
11>- gebruiksgroen 
IJ>- dagelijkse voorzieningen 
IJ>- afstand tot centrum 
IJ>- parkeergelegenheid 
IJ>- halte openbaarvervoer 
IJ>- speelgelegenheidvoor kinderen< 12 jaar 

De sociale woonomgeving 

IJ>- veiligheid openbare ruimte 

De beeldvorming 

IJ>- beeldvorming van het complex 

Tabel 3.3.: Het scoremodel 

Grootte woonkamer 

5. 2:30 m• 
4. 25-30 m• 
3. 21-25 m• 
2. 18-21 m• 
1. <18m2 

11>- grootte badkamer 
11>- bergruimte 
IJ>- zolder 
IJ>- privé buitenruimte 
IJ>- sanitaire voorzieningen 
IJ>- warmwatervoorziening 
IJ>- wasmachine-aansluiting 
11>- verwarming en ventilatie 
IJ>- isolatie 

IJ>- aanzien semi-openbare ruimte 
IJ>- vuilnis 
IJ>- huismeester 

IJ>- speelgelegenheidvoor kinderen 2: 12 jaar 
11>- afstand tot basisschool 
IJ>- verkeersveiligheid in woonstraten 
IJ>- geluidshinder door verkeer 
IJ>- beïnvloeding wonen/niet-wonen 
IJ>- milieuhinder bedrijven 

IJ>- congruentiewoongedrag 

IJ>- imago buurt 

Ontsluiting van de woning (afstand tussen 
voordeur en openbare weg en de mate van privacy) 

5. eigen voordeur aan privé terrein 
4. eigen voordeur 
3. voordeur aan portiek 
2. voordeur aan gesloten galerij 
1. voordeur aan open galerij 

3.4 Kwalitatieve afstemming tussen vraag en aanbod 
Bij de bouw en de toewijzing van woningen wordt van de veronderstelling uitgegaan dat woning
zoekenden bepaalde eisen stellen aan de woning en woonomgeving. Een voor de hand liggende eis 
is bijvoorbeeld een minimum aantal slaapkamers afhankelijk van de gezinsgrootte. 
De verhuurder biedt vervolgens woonruimte aan waarvan wordt verwacht dat deze voldoet aan de 
eisen en verwachtingen van de woningzoekende. Met andere woorden: men veronderstelt dat de 
waardering van de woningzoekende voor de aangeboden woning positief is. 
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In recent onderzoek (Van Kempen e.a., 1994) wordt geconcludeerd dat niet alle genoemde 
produktkenmerken een rol spelen bij de keuze voor een woning. Er zijn op woning- en gebouwni
veau 11 kenmerken aan te wijzen die een huishouden als belangrijk ervaart. Het gewicht dat aan de 
kenmerken wordt gegeven (absoluut of relatief) verschilt per doelgroep. Naast deze kenmerken 
voegen enkele doelgroepen daar nog specifieke aandachtspunten aan toe m.b.t. de woonomgeving. 

Tibosch (1994) heeft op basis van dit gegeven een instrument ontwikkeld waarmee de kwalitatieve 
afstemming van vraag en aanbod kan worden gemeten door vast te stellen of er tussen een 
marktcomplex en de doelgroep sprake is van een produkt-marktcombinatie. 
Met behulp van PMC-scores kan een overzicht worden opgesteld waaruit blijkt welke complexen in 
aanmerking komen voor welke doelgroepen. 

Het ligt niet in de bedoeling in hier een uitgebreide toelichting te geven op het meetinstrument. 
Voor een volledige beschrijving van de methode wordt verwezen naar Tibosch (1994). In dit 
onderzoek zal worden volstaan met het kort noemen van de belangrijkste stappen. Het gaat in dit 
onderzoek immers alleen om de vraag of de door Tibosch gehanteerde voorkeursnormen en 
wegingsfactoren ook door consumenten-onderzoek kunnen worden gemeten. 

Tabel 3.4. : Belangrijke produktkenmerkenen aandachtspunten 

Produktkenmerken woning- en gebouwniveau 

Alle doelgroepen 

Aandachtspunten m.b.t. de woonomgeving 

Senioren 

Huishoudens met kinderen 

Eenoudergezinnen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 
2 
3 
4 

2 
3 
4 

2 
3 
4 
5 

de ontsluiting van de woning 
de relatie tussen de vertrekken 
de afwerking van het interieur 
de totale oppervlakte van de vertrekken 
de grootte van de woonkamer 
het aantal slaapkamers 
de bergruimte 
de privé buitenruimte 
de verwarming en ventilatie 
de isolatie 
de lift 

dagelijkse voorzie•1ingen 
halte openbaarvervoer 
veiligheid openbare ruimte 
congruentie van het woongedrag 

speelgele;genheid 
basisschool 
verkeersveiligheid 
congruentie van het woongedrag 

speelgelegenheid 
basisschool 
verkeersveiligheid 
congruentie van het woongedrag 
veiligheid openbare ruimte 

In de methode van Tibosch worden allereerst per doelgroep de voorkeursnormen van elk kenmerk 
bepaald. Dit zijn de minimaal door een doelgroep gevraagde prestaties uitgedrukt in de prestatieni
veaus van de produktkenmerken . De voorkeursnormen worden bepaald aan de hand van het inzicht 
dat de woningaanbieder heeft in enerzijds de vraag (woonwensen) en anderzijds het aanbod (de 
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woningvoorraad). De volgende stap behelst het toekennen van gewichten (genoemd: wegingsfacto
ren) aan de 11 produktkenmerken op woning- en woongebouwniveau. Het gewicht geeft het belang 
weer van het kenmerk in de subjectieve totaalwaardering van een woonsituatie door een huishouden 
absoluut, inwisselbaar of relatief) 
Wanneer de voorkeursnüïmen en de wegingsfactoren zijn toegekend, kan met behulp van een 
tweetal PMC-scores5 worden berekend of een produkt-marktcombinatie bestaat. De PMC-scores 
worden berekend uit een gewogen optelling van de onderprestaties en deze af te trekken van 1. De 
onderprestatie is het verschil tussen geboden prestatie en voorkeursnorm (minimaal gevraagde 
prestatie). Wanneer beide PMC-scores hoger zijn dan een vastgestelde minimale waarde wordt 
verondersteld dat een produkt-marktcombinatie is gevonden. 

Een PMC-score is niet hetzelfde als een produkt-marktcombinatie. De PMC-score vormt, door middel van een getal tussen 0 
en I, slechts een indicatie voor de aanwezigheid van een produkt-marktcombinatie. 
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4. VOORKEURSNORMEN EN WEGINGSFACTOREN 
theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de problematiek rondom het bepalen 
van de voorkeursnormen en wegingsfactoren per doelgroep. Centraal staat 
de ontwikkeling van een methode waardoor het mogelijk wordt de voor
keursnormen en wegingsfactoren t.b.v. de methode Tibosch (zie §3.4) 
empirisch te bepalen. 

4.1 Inleiding 
Onderhavig onderzoek richt zich op de vraag hoe het minimaal gevraagde prestatieprofiel er uitziet 
voor de verschillende doelgroepen op de Sittardse woningmarkt. Door het meten van het prestatie
profiel wordt gelijktijdig getoetst of de segmentatie van de markt zoals beschreven in hoofdstuk 3 
ook daadwerkelijk bruikbaar en waardevol is. Uit de meting zal dus blijken of de onderscheiden 
doelgroepen inderdaad onderling verschillende woonwensen aanleggen. 

Het prestatieprofiel geeft de prestatie van de in §3.4 genoemde 11 belangrijke woning- en 
woongebouw-kenmerken en de 4 aandachtspunten t.a.v. de buurt op vijf prestatieniveaus weer. Ter 
herinnering worden deze aspecten nogmaals genoemd in tabel 4.1. 

De bepaling van de voorkeursnormen en wegingsfactoren beperkt zich in dit onderzoek daarom tot 
deze aspecten. Deze worden wel per doelgroep bepaald. De overige (van de 41 genoemde) aspecten 
worden buiten beschouwing gelaten . De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds gaat het omwille 
van de beperkte tijd te ver ook deze aspecten te bekijken. Anderzijds wordt verondersteld dat, zoals 
eerder betoogd, deze aspecten slechts een geringe rol spelen in de keuze voor een woning. 

Het proces tot het bepalen van de produkt-marktcombinaties kent vier belangrijke variabelen: de 
geboden prestatie van een produktkenmerk, de voorkeursnorm van de doelgroep voor een bepaald 
produktkenmerk, de wegingsfactor die geldt voor een produktkenmerk welke door een doelgroep 
gehanteerd wordt en de waardering van een doelgroep voor een bepaald produktkenmerk. De 
waardering is de variabele waar het uiteindelijk om draait. Door de geboden prestatie te relateren 
aan de voorkeursnorm ontstaat een inschatting van deze waardering. De volgende uitgangspunten 
worden gehanteerd: 

1 de waardering voor een aspect is positief als de geboden prestatie hoger is dan de 
voorkeursnorm 

2 de waardering voor een aspect is negatief als de geboden prestatie lager is dan de 
voorkeursnorm. 

Hieruit volgt dat de waardering voor een aspect neutraal (niet positief en niet negatief) is wanneer 
de geboden prestatie gelijk is aan de voorkeursnorm. Dit is als het ware het omslagpunt tussen een 
positieve en een negatieve waardering. 
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Tabel 4.1.: De belangrijke produktkenmerkenen aandachtspunten 

Produktkenmerken woning- en gebouwniveau 

Alle doelgroepen 

Aandachtspunten m.b.t. de woonomgeving 

Senioren 

Huishoudens met kinderen 

Eenoudergezinnen 

1 
2 

de ontsluiting van de woning 
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 slaapksmers 
7 de bergruimte 
8 de privé buitenruimte 
9 de verwarming en ventilatie 
1 0 de isolatie 
11 de lift 

1 
2 
3 
4 

2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

dagelijkse voorzieningen 
halte openbaarvervoer 
veiligheid openbare ruimte 
congruentie van het woongedrag 

speelgelegenheid 
basisschool 
verkeersveiligheid 
congruentievan het woongedrag 

speelgelegenheid 
basisschool 
verkeersveiligheid 
congruentievan het woongedrag 
veiligheid openbare ruimte 

Deze uitgangspunten hanterend is het derhalve ook mogelijk de voorkeur~norm te bepalen door de 
waardering te relateren aan de prestatie. Tevens kan uit de laatste relatie het gewicht van een 
bepaald aspect in de totaalbeoordeling (=wegingsfactor) van een woonsituatie worden ingeschat. 
Samenvattend kunnen de vier genoemde variabelen (prestatie, voorkeursnorm, wegingsfactor en 
waardering) worden ondergebracht in het volgende model dat de samenhang tussen de variabelen 
weergeeft. 

w, + 

+ + + 

W, = Totale waardering door doelgroep 
wk = Wegingsfactor van doelgroep voor produktkenmerk k 
Pk = Prestatie produktkenmerk k 
nk = Voorkeursnorm van doelgroep voor produktkenmerk k 
Pk -nk = Mate van over- c.q. onderprestatie van produktkenmerk k voor doelgroep. 
Wk = Waardering voor produktk~nmerk k van doelgroep 

Dit model vormt het uitgangspunt voor de bepaling van de voorkeursnormen en wegingsfactoren. 
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Het onderzoek legt zich in eerste instantie toe op het vergelijken van prestatie en waardering voor 
de afzonderlijke produktkenmerken. Specifiek richt het onderzoek zich dus op de volgende 
vergelijking: 

Wk =Waardering voor produktkenmerk k van doelgroep 
w< = Wegingsfactor van doelgroep voor produktkenmerk k 
P< = Prestatie produktkenmerk k 
nk = Voorkeursnorm van doelgroep voor produktkenmerk k 

Pas wanneer alle voorkeursnormen en wegingsfactoren kunnen worden bepaald is het mogelijk het 
complete model te toetsten, waardoor uitspraken kunnen worden gedaan over de totaal-waardering. 

Hierna zal eerst worden bezien op welke wijze de noodzakelijke vergelijking tussen prestatie en 
waardering tot stand kan komen. Vervolgens wordt een methode gepresenteerd aan de hand 
waarvan de voorkeursnormen en wegingsfactoren kunnen worden gemeten. 

4.2 De vergelijking tussen prestatie en waardering 
Het maken van een vergelijking tussen de prestatie en de waardering voor een bepaald aspect levert 
een aantal complicaties op. Allereerst bestaan er buiten de kenmerken6 van huishoudens waarop de 
markt in doelgroepen is gesegmenteerd, nog een aantal belangrijke factoren die de waardering 
beïnvloeden. Al eerder (in § 3 .2.1) is aangegeven dat de voor de doelgroep bereikbare en 
beschikbare voorraad de woonwensen (en derhalve ook de waardering) beïnvloedt. Ook heeft het 
feit of men al dan niet verhuisgeneigd is invloed op de waardering voor een woonsituatie. Deze 
factoren lopen dwars door de gehanteerde marktsegmentatie heen. 

Ook de huur is een dergelijke factor. Een factor waar (ook) de methode Tibosch aan voorbij gaat. 
Dat meetinstrument gaat, in de bepaling van produkt-marktcombinaties, (nog) voorbij aan het feit 
dat aan de geboden prestatie een prijskaartje hangt die een beperkende factor kan zijn in de 
acceptatie van een woonsituatie door een huishouden. Een huishouden zal altijd een relatie leggen 
tussen de prestatie van bepaalde aspecten en de hoogte van de huur die het huishouden voor de 
betreffende prestatie moet betalen. 
De aanvangshuur van een woning wordt vastgesteld op grond van de voorschriften die door de 
rijksoverheid worden gesteld. Aan de hand van de voorschriften in het wr.onwaarderingsstelsel 
worden tegelijkertijd een aantal punten toegekend aan de woning op basis van een aantal kwaliteits
aspecten. De relatie tussen de huur en het aantal kwaliteitspunten wordt weergegeven door de 
puntprijs. De puntprijs wordt gevonden door de netto huur te delen door het aantal aan de woning 
toegekende punten. Aan de hoogte van de puntprijs worden door de rijksoverheid een bovengrens 
gesteld d.m.v. de zogenoemde maximaal redelijke puntprijs7

• Deze grens is echter ruim gesteld . 

In het verleden zijn verschillende methoden gehanteerd om de huurprijzen vast te stellen in de 
eerste jaren na de oplevering van een woning. Door het hanteren van deze verschillende methoden 

Bedoeld worden: aantal personen, aanwezigheid van kinderen, leetlijd, en hoogte van het huishoudinkomen. 

Prijspeil I juli 1995: eerste 80 punten 
vanaf 80 punten 

: f 7,49 per punt 
: f 8,23 per punt 
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(o.a. dynamische kostprijs en normkostensysteem) is de prijs/kwaliteitverhouding niet voor alle 
woningen constant. In de huurprijzen kunnen dus verschillen optreden zonder dat ook verschillen in 
prestatie aanwezig zijn. Wanneer wordt verondersteld dat waardering voor een woonsituatie ook 
wordt beïnvloed door de huur zal hiermee in het onderzoek rekening moeten worden gehouden. 

Wanneer de relatie tussen prestatie en waardering wordt gezocht moet met de genoemde factoren 
samenstelling bestaande woningvoorraad, verhuisgeneigdheid en de huurhoogte rekening worden 
gehouden. Onderstaand is aangegeven hoe deze factoren worden verdisconteerd. 

Samenstelling bestaande woningvoorraad 
Aangezien het onderzoek zich beperkt tot de woningmarkt van Sittard, is de aanwezige voorraad de 
enige waaraan een huishouden, wanneer gekozen is voor dit gebied, zal refereren. De waardering 
voor een woonsituatie is derhalve alleen (voor wat betreft de samenstelling van de bestaande 
voorraad) afhankelijk van de Sittardse woningvoorraad. 
Verdisconteren is niet noodzakelijk omdat deze voorraad voor ieder huishouden gelijk is. 

Verhuisgeneigdheid 
De verschillen in waardering door het wel of niet verhuisgeneigd zijn kan worden ondervangen 
door de groep verhuisgeneigden te scheiden van de niet-verhuisgeneigden. Deze groepen kunnen 
apart worden bestudeerd, waarbij het interessant is juist aan de verschillen tussen de groepen 
aandacht besteden. 

Huurhoogte/puntprijs 
Verschillen in de puntprijs kunnen worden verdisconteerd door de prestatie te indexeren op de 
puntprijs. Aldus ontstaat een ' prestatie per gulden huur per punt'. Bij de indexering wordt niet de 
netto huur maar de puntprijs gehanteerd. De reden daarvoor is dat de puntprijs onafhankelijk is van 
de geboden prestatie maar de netto huur niet. De netto huur heeft namelijk indirect via het aantal 
punten nog een zekere relatie met de geboden prestatie. De puntprijs geeft de (on)evenredigheid 
van de huurhoogte t.o.v. de geboden prestatie weer. 
De puntprijs die wordt gebruikt t.b.v. de index is de gemiddelde puntprijs van de gehele woning
voorraad. Door het gebruiken van de gemiddelde puntprijs zal aan een woning die relatief duurder 
dan gemiddeld is, een lagere prestatie per puntprijs worden toegekend. Op dezelfde wijze wordt aan 
een relatief goedkoper dan gemiddelde woning een hogere prestatie per puntprijs toegekend. 

4.3 Methode tot bepaling van de voorkeursnormen en wegingsfactoren 
In de methode ter bepaling van de voorkeursnormen en wegingsfactoren zal, volgend op hetgeen in 
voorgaande paragraaf is uiteengezet, worden uitgegaan van een geïndexeerde prestatie (de prestatie 
per puntprijs) en de gegevens van de groep verhuisgeneigden gescheiden van die van de niet
verhuisgeneigden in ogenschouw genomen. 
In dit hoofdstuk wordt alleen de methode aangegeven. In het volgende hoofdstuk (5) wordt de 
methode aan de hand van de case Sittard toegepast zodat voor de Sittardse woningmarkt de 
voorkeursnormen en wegingsfactoren kunnen worden bepaald. 

De ontwikkelde methode om de voorkeursnormen en wegingsfactoren te bepalen bestaat uit 4 
stappen. In afbeelding 4.2. is de methode schematisch weergegeven. 
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Afbeelding 4.2 .. : Methode ter bepaling van de voorkeursnormen 
en wegingsfactoren per produktkenmerk per doelgroep 

Hieronder worden de verschillende stappen toegelicht. 

Stap 1: Meten van de prestatie en de waardering 
Van ieder te onderzoeken produktkenmerk moet zowel de prestatie als de waardering worden 
gemeten. 

De prestatie wordt gemeten aan de hand prestatiescores, zoals beschreven in § 3.3. De benodigde 
gegevens zijn voorhanden in het woonwaarderingssysteem, bouwtekeningen en bij sleutelfiguren 
binnen de aanbiedende organisatie. 

De waardering kan worden gemeten aan de hand van een woonwaarderingsonderzoek waarin 
huurders de waardering voor de verschillende aspecten kunnen uitspreken. Van belang daarbij is dat 
de waardering bekend is per doelgroep en dat inzicht bestaat in de verhuisgeneigdheid van degene 
van wie de waardering wordt gemeten. 

Stap 2: Indexeren prestatiescores 
De verschillende prestaties worden geïndexeerd op de puntprijs van het marktcomplex. De waarde 
wordt vergeleken met aangepaste (op de gemiddelde puntprijs geïndexeerde) prestatie-niveaus, 
waardoor een geïndexeerde prestatiescore kan worden toegekend. 

De prestatiemeting van de kenmerken waarvan de prestatie wordt gemeten op basis van een 
oppervlakte is het meest eenvoudig te indexeren. Hiertoe worden de klassegrenzen gedeeld door de 
gemiddelde puntprijs van de woningvoorraad. Op deze wijze ontstaan prestatieniveau's die worden 
gescheiden door een minimale en maximale oppervlakte per gulden huur per punt. 

Niet alle aspecten kunnen echter eenvoudig worden geïndexeerd. De kenmerken 'verwarming en 
ventilatie' en 'isolatie' zijn niet op bovenstaande wijze te indexeren doordat grenzen van het 
prestatieniveau niet door de gemiddelde puntprijs van de woningvoorraad kunnen worden gedeeld. 
Derhalve wordt voor deze aspecten de regel gehanteerd dat voor elke 20% afwijking van de 
gemiddelde puntprijs één prestatieniveau meer of minder wordt toegekend dan in de niet-ge
indexeerde prestatiemeting. Een woning met een puntprijs 25% hoger dan gemiddeld, krijgt 
daardoor een prestatie toegekend welke één niveau lager is, dan de score die zou zijn toegekend 
wanneer de puntprijs niet in de meting was betrokken. 
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Een complete (aangepaste) checklist t.b.v. deze meting is opgenomen in bijlage 1. 

Stap 3: Analyse verschillen tussen doelgroepen 
Stap 3 behelst het analyseren van de verschillen in waardering tussen de onderscheiden doelgroe
pen. Wanneer immers geen verschillen aanwezig zijn, kan worden volstaan met het bepalen van één 
voorkeursnorm en wegingsfactor voor de alle of een aantal doelgroepen tegelijk. 
De verschillen in waardering tussen doelgroepen voor een bepaald produktkenmerk kunnen worden 
gevonden door een puntdiagram te genereren waarin voor de verschillende doelgroepen de 
waardering (bijvoorbeeld het percentage negatieve oordelen) wordt aangegeven voor elke mogelijke 
prestatie. Uit de diagrammen kunnen de eventuele verschillen in waardering worden afgelezen. 
Indien verschillen aanwezig zijn mag worden verondersteld dat het onderscheid in doelgroepen 
voor de betreffende aspecten terecht is. Het ontbreken van verschillen in waardering kan resulteren 
in het samenvoegen van een of meerdere doelgroepen. 

Stap 4: Het bepalen van de voorkeursnormen en de wegingsfactoren 
Tenslotte worden in de laatste stap de voorkeursnormen en wegingsfactoren vastgesteld. Als eerste 
wordt onderzocht of een voorkeursnorm per produktkenmerk per doelgroep kan worden bepaald. 
Vervolgens kan aan het produktkenmerk een wegingsfactor worden gehangen. 

Voorkeursnorm 
Een onmisbaar hulpmiddel bij het vaststellen van de voorkeursnormen is wederom het puntdiagram. 
Puntdiagrammen waarin, voor elke doelgroep, de waardering is uitgezet tegen de prestatie zijn het 
meest bruikbaar. 
Aan het bepalen van de voorkeursnorm gaan twee overwegingen vooraf. Ten eerste zal bij dit soort 
metingen altijd een aantal mensen zijn die, wat ook wordt aangeboden, om wat voor reden dan 
ook, niet tevreden zijn. De aanbieder zal hiermee dus rekening moeten houden en dit moeten 
accepteren. Het is noodzakelijk dat de omvang van deze groep 'altijd-ontevredenen' wordt 
ingeschat. De omvang van de groep 'altijd-ontevredenen' bepaalt immers tevens het maximaal 
haalbare aantal tevreden klanten. 
De woningaanbieder kan een (haalbaar) streefpercentage tevredenen hanteren en dit percentage aan 
de uitvoerende organisatie ten doel stellen. Met dit percentage kan de organisatie tevens naar buiten 
treden op een kwaliteitsirnaga op te bouwen. 
Een tweede overweging bij het vaststellen van de voorkeursnorm is het feit dat het verhogen van de 
prestatie, om zodoende het aantal tevredenen te laten toenemen alleen interessant is wanneer de 
toename van het aantal tevredenen de verhoging van de prestatie waard is. Het in het vervolg 
aanbieden van woningen met een woonkamer die gemiddeld 1Om2 groter is, is niet interessant 
wanneer daardoor het aantal tevreden huurders met maar 1% toeneemt. 

Het zoeken naar het evenwicht tussen enerzijds het streefpercentage tevredenen en anderzijds de 
moeite die moet worden gedaan om een groter aantal tevredenen te verkrijgen is in feite een zaak 
van de aanbiedende organisatie. Afl1ankelijk van de mate waarin de aanbieder belang hecht aan 
bijvoorbeeld klanttevredenheid en de sterkte van de (concurrentie)positie van de aanbieder op de 
woningmarkt kan een keuze worden gemaakt. 

Voorlopig wordt dit percentage gesteld op 80%. Praktisch gezien heeft dat tot gevolg dat een 
voorkeursnorm wordt bepaald waarvoor geldt dat bij die prestatie het aantal tevredenen binnen de 
doelgroep minimaal 80% bedraagt. Nader onderzoek en een andere doelstelling van de aanbiedende 
organisatie kunnen leiden tot een ander percentage. 
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Wegingsfactor 
De wegingsfactor van een kenmerk geeft het relatieve belang van aan van de waardering van een 
bepaald produktkenmerk in de totaalbeoordeling van een woonsituatie. 
Teneinde de wegingsfactoren van de produktkenmerken voor de verschillende doelgroepen te 
kunnen bepalen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat het relatief gewicht van een kenmerk groter 
is naarmate, bij een bepaalde veranderende prestatie, de verandering in de waardering groter is. Dus 
hoe groter de verandering in waardering hoe groter het gewicht. Anderzijds zal een minimale 
verandering in waardering bij een bepaalde verandering van de prestatie duiden op een bepaalde 
mate van onverschilligheid voor dat kenmerk. 

De gevoeligheid van de waardering bij een veranderende prestatie kan worden geanalyseerd d.m.v. 
regressie-analyse (Norusis, 1992). Met behulp van deze analyse kan worden onderzocht wat de 
invloed is van de prestatie op de waardering (=regressie van de waardering op de prestatie). Het is 
tevens theoretisch mogelijk de invloed van de waardering op de prestatie te onderzoeken. In dit 
geval is deze regressie in omgekeerde richting niet van belang. De waardering is heeft immers geen 
invloed op de (onafhankelijke) prestatie. 

Uitgaande van de reeds bij de bepaling van de 
voorkeursnorm gegenereerde puntdiagrammen 
per kenmerk per doelgroep, kan de regressie 
van de waardering op de prestatie wordt sa
mengevat in een regressielijn (afbeelding 
4.3. 8

). De regressielijn is de lijn die zo goed 
mogelijk aansluit bij de gemiddelde waardering 
voor elk voorkomende prestatiescore en wordt 
gebruikt om schattingen te doen omtrent de 
waardering bij een gegeven prestatieniveau. 

Afbeelding 4.3. : De regressielijn in het puntdiagram 

5 • 
regressielijn 

\ 
\ 

4 • • • 

• • • 

• • 

a \ 

De mate waarin de waardering verandert als 
gevolg van een veranderende prestatie wordt 
weergegeven door de hellingshoek (a) van de 
regressielijn. Hoe steiler de helling van de 
regressielijn hoe sterker de waardering veran
derd bij een veranderende prestatie. Naarmate 
de hellingshoek nadert tot 0° zal het relatieve 
belang van het betreffende kenmerk voor de 

__ j_.-______ .-----r--------, 
2 3 4 

Prestatie 

betreffende doelgroep verder worden gemini-
maliseerd. Een hellingshoek die nadert naar 90° duidt op een relatief belang, van het betreffende 
kenmerk voor de betreffende doelgroep, die nadert tot oneindig groot. 

Het getoonde puntdiagram is zuiver theoretisch. Zowel de ligging van de punten al s de hoogte en hellingshoek van de 
regressielijn zullen in de praktijk afwijken van hetgeen in de afbeelding wordt getoond. De atbeetding dient slechts ter 
illustratie van het betoog. 

5 
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De vergelijking van de regressielijn luidt: 

w, =Waardering produktkenmerk k door doelgroep 
a = Regressiecoëfficiënt 
p, = Prestatie produktkenmerk k 
b = Constante 

De constante in de vergelijking bepaald slechts de hoogte van de regressielijn en is daarom in voor 
deze toepassing (het bepalen van het gewicht) niet van belang. De hellingshoek van de regressielijn 
(die wel van belang is) wordt weergegeven door de regressiecoëfficiënt (a). 
De regressiecoëfficiënt geeft echter niet het relatieve belang van een kenmerk in de totaalbeoorde
ling van een woonsituatie weer omdat de coëfficiënt afhankelijk is van de schaalverdeling waarop 
is gemeten (Norusis, 1992). Deze is niet voor alle kenmerken gelijk. Om toch vergelijking mogelijk 
te maken wordt de regressiecoëfficiënt gestandaardiseerd. Deze gestandaardiseerde regressiecoëffici
ent heet {3-coëfficiënt. 

De formule voor de {3-coëfficiënt luidt: 

{3 = 

{3 = {3-coëfficiënt 
a = Regress iecoëfficiënt 
urk = Standaarddeviatie van de prestatie van produktkenmerk k 
u wk = Standaarddeviatie van de waardering voor produktkenmerk k 

De formule voor de regressiecoëfficiënt luidt: 

a = 

a = Regressiecoëffic iënt 
= Correlatiecoëtliciënt 

u pk = Standaarddeviatie van de prestatie van produktkenmerk k 
u wk = Standaarddeviatie van de waardering voor produktkenmerk k 

Invullen van de formule van de regressiecoëfficiënt in de formule van de {3-coëfficiënt leidt tot de 
conclusie dat de {3-coëfficiënt gelijk is aan de correlatiecoëfficiënt. De term {3-coëfficiënt zal echter 
worden gehanteerd om aan te geven dat het gaat om het relatieve belang van een produktkenmerk 
in de totaalbeoordeling van een woonsituatie en niet om de samenhang tussen prestatie en 
waardering. 
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Een indicatie voor de het relatieve belang van een produktkenmerk in de totaalbeoordeling van een 
woonsituatie kan dus worden afgeleid van de ,6-coëfficiënt. De ,6-coëfficiënt zegt echter niets over 
het absolute gewicht. Wel kan worden gesteld dat hoe groter de ,6-coëfficiënt is, hoe groter het 
relatieve belang. Doordat de ,6-coëfficiënt een gestandaardiseerde coëfficiënt is, kan een vergelij
king worden gemaakt tussen verschillende doelgroepen voor één bepaald produktkenmerk. 
Daarnaast is het mogelijk om binnen een doelgroep de ,6-coëfficiënten van de verschillende 
kenmerken te vergelijken. Wanneer alle ,6-coëfficiënten (per produktkenmerk per doelgroep) bekend 
zijn kan uit deze vergelijkingen het relatieve belang van de verschillende kenmerken worden 
bepaald. 
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5. WONINGCORPORATIE STICHTING WVS 
Het meten van voorkeursnormen en wegingsfactoren 

Hoofdstuk 5 bevat de toepassing van de methode ter bepaling van de 
voorkeursnormen en wegingsfactoren. De methode wordt toegepast bij wo
ningcorporatie Stichting WVS te Sittard. 

5.1 Inleiding 
Op 9 november 1912 wordt woningvereniging "Sittard" als eerste in Sittard ingeschreven als 
toegelaten instelling. Zeven jaar later wordt in Sittard een tweede corporatie, de woningbouwvereni
ging "Sittard Vooruit", opgericht voor en door personeel van de Nederlandse Spoorwegen. Per 1 
januari 1961 wordt de laatste corporatie echter opgeheven en worden de bezittingen overgedragen 
aan "Sittard". 

Tot juni 1994 blijft woningvereniging "Sittard" als zodanig bestaan maar verlaat dan de vereni
gingsvorm en gaat verder als stichting onder de naam "Stichting WVS". 
Momenteel bezit de corporatie bijna 6700 verhuureenheden, allemaal gelegen in de gemeente 
Sittard, waaronder 6282 woningen (1 mei 1995). 
Tabel 5.1. toont de differentiatie van de huidige woningportefeuille 

Tabel 5.1. : Differentiatie woningportefeuille 

I Woningtype 

Eengezinswoning 

Bejaardenwoning 

Etagewoning (twee op één) 

Etagewoning (één op één) 

Flatwoning met lift 

Flatwoning zonder lift 

Bejaardenflat met lift 

Drive-in woning 

Duplexwoning 

1-2 pers. appartementen 

Appartementzonder lift 

Appartementmet lift 

Totaal 

Populatie 
Totaal 

2695 

110 

546 

96 

720 

1081 

256 

11 

64 

314 

112 

277 

6282 

29 



Woningcorporatie Stichting WVS 

Op de Sittardse woningmarkt neemt de corporatie feitelijk een monopoliepositie in. Naast Stichting 
WVS opereren woningvereniging "Munstergeleen", woningvereniging "Li:nbricht" en de stichting 
Woningbeheer Limburg (WBL), zij het zeer bescheiden van omvang, op de markt. Voor woningve
reniging "Munstergeleen" voert Stichting WVS de huurinning uit. Voor WBL neemt ze de 
activiteiten m.b.t. inschrijven, selecteren en het melden van mogelijke kandidaten voor haar 
rekening voor wat betreft de in Sittard en Munstergeleen gelegen woningen. 

Werkorganisatie 
De werkorganisatie is momenteel nog traditioneel vormgegeven. Aan de driepoot bestaande uit de 
Technische Dienst, Bewonerszaken en Financieel Economische Zaken wordt leiding gegeven door 
een éénkoppige directie. In de komende periode ('94/'95) vindt er een reorganisatie plaats waarvan 
het einddoel nu (aug 1995) nog niet definitief bekend is. Vooruitlopend op deze reorganisatie is een 
tweekoppige directie benoemd. Hierbij is onderscheid gemaakt in een commerciële en een 
financiële verantwoordelijkheid. 

Strategisch voorraadbeheer Stichting WVS 
In 1992 stelt Stichting WVS het ondernemingsplan "Nieuwe Kansen" op. In dit ondernemingsplan 
wordt geconstateerd dat een andere wijze van beheren noodzakelijk is om ook in de komende 
decennia het duurzame produkt voor de markt geschikt en interessant te houden. De plannen die tot 
dat moment zijn opgesteld (het volkshuisvestingsplan, het marketingplan, het toewijzingsbeleid en 
het mutatiebeleid) worden wel gezien als aanzet tot een andere aanpak, maar van een geïntegreerd 
strategisch voorraadbeheer kan niet worden gesproken. Tevens geven deze plannen een algemeen 
beeld van het hele bezit terwijl de ontwikkelingen op de markt juist een gedifferentieerd beleid 
vragen. 
Voorgenomen wordt het strategisch voorraadbeheer binnen de corporatie verder te ontwikkelen. Het 
einddoel van het traject om te komen tot strategisch voorraadbeheer wordt gevormd door de 
beheerplannen die per complex worden opgesteld. De beheerplannen tonen de huidige positie van 
een complex en de ontwikkelingen die de corporatie in de toekomst voor het complex wenselijk 
acht. Samenvattend kan de doelstelling van het project 'Strategisch voorraadbeheer' als volgt 
worden omschreven: 
"Invoeren van een informatiesysteem waarmee Stichting WVS nu en in de toekomst de woningvoor
raad op strategische en marktgerichte wijze kan beheren. Het onderzoek dient te resulteren in 
informatie met betrekking tot de geboden prestatie, de gevraagde prestatie, waardering, marktposi
tie en verhuurbaarheid van complexen op basis waarvan strategieën kunnen worden geformuleerd 
die tot doel hebben een optimale afstemming tussen vraag en aanbod te bereiken. " 

Binnen de corporatie blijkt al snel dat het invoeren van het informatiesysteem meer inspanning 
vergt dan verondersteld. Om de voortgang niet te vertragen wordt in juni 1994 contact gezocht met 
de Technische Universiteit Eindhoven. De auteur van onderhavig rapport gaat in september 1994 in 
Sittard van start met het aanvullen van het informatiesysteem. De complete uitwerking deze 
werkzaamheden is opgenomen in het deelrapport "Aanzet tot strategisch voorraadbeheer Stichting 
WVS". 

Woonwaarderingsonderzoek 
Een onderdeel van de werkzaamheden is het houden van een woonwaarderingsonderzoek. Het 
woonwaarderingsonderzoek is uitgevoerd door aan alle (6206) huurders, van de corporatie een 
enquête uit te reiken met daarin gelegenheid tot het beoordelen van een groot aantal aspecten 
m.b.t.: 

- het huishouden (13 vragen) 
- de woning (27 vragen) 
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- het woongebouw (12 vragen) 
- de buurt (31 vragen) 
- de dienstverlening van de corporatie (54 vragen) 
- verhuisplannen (60 vragen) 
- gewenste aanpassingen in de woonsituatie (29 vragen) 

Bij vrijwel alle vragen kan het antwoord worden gegeven door een hokje aan te kruisen (gesloten 
vragen). De vragen die betrekking hebben op de produktkenmerken worden beantwoord door uit 
één van de 5 categorieën te kiezen. De middelste categorie is daarbij altijd neutraal. 
Een eerder in 1994 door Stichting Interface (TU-Eindhoven) verspreide enquête onder de huurders 
van een corporatie in Someren, heeft als uitgangspunt gediend voor de in dit onderzoek gebruikte 
enquête. 

In totaal zijn 2581 bruikbare enquêtes geretourneerd hetgeen een respons is van 41 ,5%. Voor 
nadere details omtrent de enquête wordt verwezen naar het rapport 'Aanzet tot strategisch 
voorraadbeheer Stichting WVS'. 

De grote hoeveelheid gegevens die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen worden gebruikt als 
data-set voor de toepassing van de ontwikkelde methode ter bepaling van de voorkeursnormen en 
wegingsfactoren. Enerzijds is daardoor van een groot aantal cases bekend hoe de verschillende 
produktkenmerken worden beoordeeld (waardering) terwijl anderzijds van de produktkenmerken de 
prestatie bekend. 
Alle gegevens die aan de basis liggen van de methode zijn hiermee bekend geworden. 

In dit onderzoek is ten behoeve van de splitsing in verhuisgeneigden en niet-verhuisgeneigden 
gekozen voor de niet-verhuisgeneigden. Onder niet-verhuisgeneigden wordt iedereen gerekend die 
heeft aangegeven 'zeker niet ' te willen verhuizen. Het voert in dit onderzoek (omwille van het 
tijdsbestek) te ver om beide groepen te analyseren . Gekozen is voor de niet-verhuisgeneigden 
omdat deze groep met 1590 cases het grootst is. 

5.2 Het meten van de voorkeursnormen en wegingsfactoren 
De methode ter bepaling van de voorkeursnormen en wegingsfactoren zal in deze paragraaf stap 
voor stap worden uitgewerkt voor de Sittardse situatie. Daarmee is tevens de grootste beperking 
aangegeven die de gevonden voorkeursnormen en wegingsfactoren kennen. De gevonden waarden 
zijn alleen van toepassing op de Sittardse situatie. Voor iedere andere situatie moet de methode 
opnieuw worden doorlopen 

5.2.1 Stap 1: Het meten van de prestatie en de waardering 
Per complex worden de prestaties van de produktkenmerken in kaart gebracht aan de hand van de 
checklist uit bijlage 1. De gegevens m.b.t. de waardering zijn verzameld via het woonwaarderings
onderzoek. 
Zowel de prestatiegegevens als de waarderingsgegevens zijn ingevoerd in het statistisch programma 
SPSS/PC+™ zodat de verdere statistische analyse wordt vereenvoudigd. 

5.2.2 Stap 2: Indexeren prestaties 
In de tweede stap worden de prestatie geïndexeerd door te delen door de puntprijs van de woning 
ofwel worden afhankelijk van de afwijking van de puntprijs van die van de gemiddelde puntprijs 

31 



Woningcorporatie Stichting WVS 

van de totale voorraad een of meerdere niveaus meer of minder toegekend. Een en ander is 
beschreven in §4.3. 
De woningvoorraad van Stichting WVS heeft een gemiddelde puntprijs van f 4,38. 
Tabel 5.2. toont voor het kenmerk woonkamer de niet-geïndexeerde en geïndexeerde prestatieni
veau's. Bijlage 1 bevat de volledige checklist. In tabel 5.3 . wordt de wijze van indexeren aan de 
hand van een aantal voorbeelden voor twee produktkenmerken verduidelijkt. 

Tabel 5.2 .: Prestatie woonkamer uitgedrukt in 5 prestatie niveaus 

Score Prestatie niveaus 

Niet geïndexeerd Geïndexeerd 

Oppervlakte Oppervlakte per puntprijs 

5 2:30 m2 

4 25-30 m2 

3 21-25 m2 

2 18-21 m2 

<18m2 

2:6,85 m21f 

5,71 - 6,85 m21f 

4,79- 5,71 m21f 

4,11 - 4,79 m21f 

<4,11 m21f 

Tabel 5.3: Voorbeeld toekenning (geïndexeerde)prestatiescore 

Produktkenmerk Puntprijs woning Oppervlakte/ 
puntprijs 

Oppervlakte 
woonkamer 

23,25 m2 f 4,50 5,17 

23,25 m2 f 4,95 4,70 

23,25 m2 f 4,00 5,81 

Produktkenmerk Puntprijs woning Afwijking van 
gemiddeld ( /4,38) 

Verwarming 
en ventilatie 

individuele e.v. 4,50 2,74% 

individuele e.v. 5,30 21,00% 

individuele e.v. 3,45 -21,23% 

5.2.3 Stap 3: Analyse verschillen doelgroepen 

Prestatiescore 
Niet geïndexeerd 

3 

3 

3 

Prestatiescore 
Niet geïndexeerd 

3 

3 

3 

Prestatiescore 
Geïndexeerd 

3 

2 

4 

Prestatiescore 
Geïndexeerd 

3 

2 

4 

In het derde deel van de methode wordt bezien of er verschillen in waardering zijn waar te nemen 
voor de produktkenmerken wanneer de prestatie constant is. Wanneer deze verschillen niet 
aanwezig zijn is het immers niet relevant om voor de betreffende kenmerken het onderscheid tussen 
doelgroep aan te houden . 

Het inkomen is als determinerende variabele het meest discutabel. Nu uit het woonwaarderingson-
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derzoek bekend is hoe de verschillende inkomensgroepen bepaalde prestaties beoordelen kan 
worden bezien of de indeling op hoogte van het huishoudinkomen (primair en secundair segment) 
terecht is. Daarna worden de doelgroepen onderling vergeleken. 

De rol van het inkomen in de woonwensen 
De grenzen die zijn gesteld t.a.v. het huishoudinkomen zijn gebaseerd op de voorschriften van de 
overheid (BBSH). Deze grenzen zijn niet per definitie de grenzen die doelgroepen tot stand 
brengen, die wezenlijk andere woonwensen aanleggen. Een controle op de inkomensgrenzen die 
eerder zijn aangegeven, is derhalve noodzakelijk. 
De vraag die in deze paragraaf centraal staat, is: "Heeft het inkomen invloed op de waardering van 
een bepaald produktkenmerk wanneer de prestatie van dat kenmerk constant is?" . 
Om een antwoord op die vraag te geven wordt uitgegaan van de volgende veronderstelling: "De 
waardering is, bij gelijkblijvende prestatie, omgekeerd evenredig aan het inkomen.". 
Gesteld wordt dat het inkomen invloed heeft op de woonwensen van een doelgroep wanneer de 
bovenstaande veronderstelling wordt aangetoond voor één of meerdere produktkenmerken. 

Tabel 5.4. : Correlatiecoëfficiënten voor de correlatie tussen waardering en inkomen bij een gelijkblijvende prestatie per 
puntprijs 

Cl 
c: 
·;:: 
Ql 

"E 
nl 

; 
c: 
Ql 

c: 
Ql 
E 
0 

.liC: 

.5 

~ 
:QI 
ë::i 
!E 
'8 
u 
Ql .. 
nl 

~ 
0 
(.) 

Produktkenmerk en prestatie per puntprijs 

Ontsluiting van de woning 

0,0981 
(213) 

2 

0,2198 
(21) 

3 

-0 ,0840 
(217) 

Relatie tussen vertrekken 

2 3 

4 

0,0091 
(187) 

4 

5 

0,0703 
(583) 

5 

0,0702 
(411) 

-0,1771 
(36) ······~~~~~~························~~~~~i ················ (~~424 Afwerking interieur 

0,3796 
(18) 

2 

0,0832 
(52) 

3 

0,0737 
(510) 

Totale oppervlakte vertrekken 

2 

0,4060 
(10) 

3 

0,0257 
(74) 

4 

-0,0753 
(163) 

4 

0,0484 
(95) 

5 

-0,1431 
(57) 

5 

0,0145 
(195) 

Correlatiecoëfficiënt 
(Totaal aantal cases) 

6 

0,0374 
(389) 

7 

0,0217 
(304) 

8 

0,0529 
(90) 

9 

0,0669 
(44) 
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Cl Produktkenmerken prestatie per puntprijs c: 
·;: 
Cll 
"t:l ... De grootte van de woonkamer 111 

; 
c: 2 3 4 5 
Cll 
c: 
Cll 

0,0725 0,0603 -0 ,0439 -0 ,0882 -0 ,0864 E 
0 (125) (84) (396) (285) (316) ..10: 
.5 
.-..: Het aantal slaapkamers c: 
:41 ·u 
!E 
:~ 

2 3 4 5 

u 
Cll 0,0345 0,0359 0,0540 0,0433 :;::; 
111 

(160) (310) (599) (297) Cii ... ... 
0 
0 Bergruimte 

2 3 4 5 

-0,1128 -0,0230 -0,0245 0,0031 0,0389 Waardering bergruimte binnenshuis 
(218) (123) 160 313 305 

-0,0137 Waardering bergruimte buitenshuis 
(256) 

De privé buitenruimte (tuin) 

2 3 4 5 

-0,1022 -0,1691 -0,0597 -0,0501 -0,0992 
(20) (104) (105) (211) (283) 

De privé buitenruimte (balkon) 

2 3 4 5 

-0,0182 0,1283 0,0768 -0,2053 0,0374 
(20) (67) (193) (46) (122) 

Verwarming en ventilatie 

2 3 4 5 

0,0771 0,0401 0,0242 Waardering verwarmingsinstallatie 
(177) (210) (12) 

Isolatie 

2 3 4 5 

0,0163 0,0065 -0,0405 0,0309 
(191) (33) (356) (462) 

Lift 

2 3 4 5 

-0,0474 -0,1041 Waardering loopafstand tot lift 
(32) (170) 

-0,0197 -0,0146 0,0765 -0,0435 Waardering bereikbaarheidwoning vanaf de 
(219) (23) (92) (177) straat 
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Cl Produktkenmerk en prestatie per puntprijs c: 
·;:: 
Q) 

"E Afstand tot dagelijkse voorzieningen 1"11 

~ 
c: 1 2 3 4 5 
Q) 

c: 
Q) 

0,1224 Jï!ll 0,0723 0,0152 E 
0 (50) (299) (307) ..11: 
.5 
..... Afstand tot halte openbaar vervoer c: 
:Q) 

ë::i 
!E 
'8 

1 2 3 4 5 

u 
Q) 

-0,0180 0,0520 -0,0043 :;::; 
1"11 

(51) (130) (545) ~ ... 
0 
0 Speelgelegenheid kinderen jonger dan 12 jaar 

1 2 3 4 5 

• 0,3164 -0,8660 -0,0883 -0,1183 
(12) (3) (132) (140) 

Speelgelegenheid kinderen van 12 jaar en ouder 

1 2 3 4 5 

-0,4404 -0,0752 -0 ,9800 -0,8549 
(8) (95) (106) (322) 

Afstand tot basisschool 

1 2 3 4 5 

0,3186 0,3043 0,0663 -0,0151 
(9) (5) (225) (294) 

Verkeersveiligheid in woonstraten 

1 2 3 4 5 

0,0058 0,0334 -0,0450 -0 ,0519 
(24) (452) (170) (168) 

Veiligheid openbare ruimte 

1 2 3 4 5 

0,5346 0,5924 0,0173 0,0479 -0 ,0704 Waardering veiligheid 's avonds 
(7) (5) (337) (108) (367) 

0,4596 0,077 0,0585 -0,0530 Waardering veiligheid overdag 
(5) (338) (107) (366) 

Congruentie woongedrag 

1 2 3 4 5 

-0 ,0242 0,0980 -0,0422 -0,0468 -0,0719 
(20) (135) (273) (255) (136) 

'-"'"'"VUUIIJÇèld: De vU' IÇIQUÇvUÇIIIviÇII. Ut:Uic:tc:tytblj een prestatle per puntpriJS van de VI" I""'' voan'"' van de womng=2: 
p=0,4060 . Deze waarde is berekend op basis van 10 cases. 
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Onder de in tabel 5.4. weergegeven (berekende) correlatiecoëfficiënten zijn een aantal waarden 
terug te vinden die duiden op een significante samenhang tussen waardering en inkomen. Deze 
gevonden waarden komen echter willekeurig voor. Bij geen enkel produktkenmerk kan voor elk 
prestatieniveau de samenhang tussen waardering en inkomen worden aangetoond. Daarnaast 
verschilt in een aantal gevallen het teken van de correlatiecoëfficiënt tussen de verschillende 
prestatieniveau's van één produktkenmerk. Om bovenstaande redenen wordt geconcludeerd dat de 
gevonden waarden berusten op toeval en dat daarmee geen samenhang is gevonden tussen 
waardering en inkomen. Met andere woorden: huishoudens met een hoog inkomen beoordelen een 
geboden prestatie niet lager dan huishoudens met laag inkomen. Het inkomen heeft geen aantoon
bare invloed op de waardering. 

Deze conclusie is in tegenstelling met hetgeen vaak (zo ook: Tibosch,l994; zie §3.2.1 & §3.2.2) 
wordt verondersteld. De reden waarom hier een andere conclusie wordt getrokken, moet worden 
gezocht in het toewijzingsbeleid. In het toewijzingsbeleid van Stichting WVS worden woningen 
onder andere toegewezen op basis van de relatie tussen het huishoudinkomen en de netto huurprijs. 
Uit een analyse m.b.v. positiematrices (zie §3 .2. I van het rapport 'Aanzet tot strategisch voorraad
beheer Stichting WVS) van de prijs/kwaliteitverhouding van de complexen blijkt dat de meeste 
complexen een (binnen marges) overeenkomende puntprijs hebben. De netto huur staat dus in een 
bepaalde relatie tot de kwaliteit (volgens het woonwaarderingsstelsel). Volgens het gehanteerde 
toewijzingsbeleid komen zo de huishoudens met hogere inkomens in kwalitatief betere woningen 
terecht, zonder dat een huishouden hierin feitelijk inspraak heeft. Hierdoor ontstaat een kunstmatige 
samenhang tussen inkomen en kwaliteit, hetgeen het vinden van de gezochte invloed van het 
inkomen op de waardering bemoeilijkt. 
Aangenomen wordt dat de invloed van het inkomen (in dit onderzoek tot f 5500,- netto per 
maand9

) minimaal is dan wel dat de invloed van het inkomen niet tot uiting komt als gevolg van de 
woningtoewijzing. 
Ter illustratie worden de afbeeldingen 5.5. en 5.6. getoond waarin het percentage negatieve 
beoordelingen is uitgezet tegen de inkomensklasse. 

Afbeelding 5.5.: Percentage beoordeling negatief naar 
inkomensklasse en prestatie per puntprijs 

Percentages Negatief 

lnkomen-.Kiasse 

Afbeelding 5.6.: Percentage beoordeling negatief naar 
inkomensklasse en prestatie per puntprijs 

35 ·! ----

JO f-
25 

1 

Percentages Negatief 
Aantaf Slaapkamers 

r-l- -- :~----,,---i-------'':-
~15r ----- .·· .• 
,:E~;~-~~~~::·~~ -.:___· =-:-..... --,-~---..... ---------··----_ ;-..... __ -\ 
0 ljr'--·---·- ,."., __ ~ 

2 3 4 5 
Inkomensklasse 

Hogere inkomensklassen moeten buiten beschouwing gelaten worden i.v.m. het ontbreken van voldoende gegevens over deze 
groep. 
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Inkomensklasse 6 (> f 5500,- netto per maand) moet buiten beschouwing worden gelaten daar het 
absolute aantal cases te laag is. Duidelijk is het ontbreken van een algemene tendens die een 
stijgend percentage negatieve beoordelingen (per prestatie bezien) te zien geeft naarmate het 
inkomen hoger is. 

Doelgroepen 
Mede door de constateringen omtrent de invloed van het inkomen op de woonwensen zullen niet 
alle 24 in hoofdstuk 3 onderscheiden doelgroepen worden geanalyseerd. Ten eerste vervalt de 
segmentatie op basis van inkomen. Waardoor nog 12 doelgroepen resteren. Ten tweede moeten van 
de overgebleven 12 doelgroepen voldoende cases voorhanden zijn om enige waarde aan de 
conclusies te kunnen verbinden. Aangezien prestaties worden onderverdeeld en (in bijna alle 
gevallen) 5 klassen en de waardering in 3 klassen (negatief, neutraal en p~sitief) ontstaan 15 
mogelijke combinaties van enerzijds prestatie en anderzijds waardering. Een minimum aantal van 
100 cases per doelgroep lijkt dan ook het minimum aantal om een redelijke 'celvulling' te 
verkrijgen. Van de 12 doelgroepen bestaan 6 doelgroep uit meer dan 100 cases. Samen bestrijken 
deze doelgroepen 79% van de gebruikte steekproef. Voor alle duidelijkheid worden de doelgroepen 
nogmaals omschreven in tabel 5.7. 

Tabel 5.7.: Doelgroepen die in de analyse worden betrokken 

Doelgroepaanduiding Omschrijving 

Huishoudenssituatie Leeftijdsklasse 

A1 Eenpersoonshuishouden s 35 jaar 

A2 Eenpersoonshuishouden 35-54 jaar 

A3 Eenpersoonshuishouden 55-74 jaar 

82 Tweepersoonshuishouden 35-54 jaar 

83 Tweepersoonshuishouden 55-74 jaar 

01 Volledig gezin met 1 of 2 kinderen geen leeftijdsklasse 

Verschillen tussen doelgroepen 
De verschillen in waardering tussen doelgroepen 
voor een bepaald produktkenmerk kunnen worden 
gevonden door een puntdiagram te genereren 
waarin voor de verschillende doelgroepen de 
waardering (bijvoorbeeld het percentage negatieve 
oordelen) wordt aangegeven voor elke mogelijke 
prestatie. Afbeelding 5.8. toont (als voorbeeld) 
zo'n diagram voor het kenmerk 'woonkamer'. Uit 
het diagram kan worden afgelezen dat doelgroep 
Dl voor een aantal prestaties een hoger percenta
ge negatieve beoordelingen kent dan de overige 
doelgroepen. Dit kan duiden op een hogere 
voorkeursnorm . Bij de andere drie doelgroepen 
blijft dit percentage onder de 10% met uitzonde
ring van doelgroep A 1/prestatie 1 en doelgroep 
B3/prestatie 4. De percentages negatieve beoorde
lingen lopen niet overal op met het dalen van de 

Afbeelding 5.8.: Percentage beoordeling negatief naar 
doelgroep en prestatie per puntprijs 

Percentages Negatief 
Produktkanmerk: Woonkamer 

40 -·---·---·--------------~ 

35+--------------~~ 

I 

; -------~-~- Legenda 

! :::= :; ~~~~~ ::::- ~%~~~ · · +· · Pr./pp=3 
L ______________ ~ 

~r )pi),;j :_1=u ~· 16,7 0 11,1 3,2 14,3 

~f'"_2-~f - 11 ,1 
18,7 8,7 0 15 38,9 

/pp=3 5,8 5,3 9,3 20 8,1 25,8 
/pp=4- 0 13 7,4 9,5 4,3 24,8 

Pr./pp 5 0 4,5 0 3,2 2,9 9,8 
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prestatie. 
In een situatie als deze kan niet worden gesproken van een overeenkomstig 'waarderingsgedrag' 
voor de onderzochte doelgroepen zodat een nadere beschouwing noodzakelijk is. 
Op dezelfde wijze kunnen voor de overige produktkenmerken de verschillen tussen doelgroepen 
worden onderzocht. Ook dan worden verschillen geconstateerd. 

5.2.4 Stap 4: bepaling voorkeursnormen en wegingsfactoren 
De voorkeursnormen kunnen worden bepaald door de waardering voor een produktkenmerk te 
vergelijken met de prestatiescore van dat kenmerk. In bijlage 2 zijn de puntdiagrammen opgenomen 
die deze vergelijking mogelijk maken. Een indicatie voor de wegingsfactoren kan worden ontleend 
aan de ,6-coëfficiënten. Een volledig overzicht van de ,6-coëfficiënten is in tabel vorm te vinden in 
bijlage 3. 

De hoogste berekende ,6-coëfficiënt bedraagt 0,51 en de laagste -0,31. Het feit dat een aantal ,6-
coëfficiënten negatief is duidt er in feite op dat een hoge prestatie leidt tot een lage waardering en 
een lage prestatie leidt tot een hoge waardering. De negatieve ,6-coëfficiënten komen voor bij de 
combinaties: A2/lift-bereikbaarheid woning, B2/lift-bereikbaarheid woning, DI-afstand halte 
openbaar vervoer en A3/verkeersveiligheid in woonstraten. Eigenlijk zijn dit combinaties waarbij 
een lage (positieve) wegingsfactor verwacht zou worden. Een aantal van de puntdiagrammen in 
bijlage 2 leiden tot de conclusie dat de respondenten zeer onsamenhangend hebben beoordeeld. De 
puntdiagrammen geven immers een onregelmatig beeld. Het vermoeden bestaat dat de onsamenhan
gende beoordeling voortkomt uit het ontbreken van een voor het betreffende produktkenmerk 
determinerende factor. Door het ontbreken van deze determinerende factor (bijvoorbeeld kinderen) 
wordt zomaar een beoordeling gegeven of wordt de beoordeling gegeven op basis van minder 
belangrijke factoren die niet in de marktsegmentatie zijn verwerkt. Genoemd kunnen worden het 
hebben van kleinkinderen, een invalide familielid, het hebben van een auto etc. 
Verondersteld wordt dat het oordeel zal worden uitgesproken op basis van minder belangrijke 
overwegingen die niet spelen in het woningkeuzeproces. De wegingsfactor van die produktkenmer
ken is derhalve gelijk aan 0. 

De ,6-coëfficiënten die negatief zijn of praktisch gelijk aan 0 duiden op een wegingsfactor 0. De 
hoogste wegingsfactoren duiden juist op een absoluut produktkenmerk. Waar precies de grens ligt 
tussen absolute- en inwisselbare kenmerken en tussen inwisselbare- en relatieve kenmerken kan 
alleen worden verondersteld. 

In tabel 5.9. wordt een eerste aanzet gegeven tot het bepalen van de voorkeursnorm. Ter herinne
ring wordt aangegeven dat als uitgangspunt geldt dat bij de gekozen voorkeursnorm minimaal 80% 
van de doelgroep tevreden moet zijn over de geboden prestatie. In het overzicht is tevens de ,6-
coëfficiënt vermeld. Wanneer de ,6-coëfficiënt negatief of vrijwel gelijk aan nul is wordt geen 
voorkeursnorm bepaald daar het een relatief kenmerk betreft. 
Na overzicht 5.9. volgt een kritische beschouwing op de gevonden voorkeursnormen en zal een 
indicatie worden gegeven van het belang van de verschillende produktkenmerken in de totaalbeoor
deling van een woonsituatie. Tevens zal worden bezien of het hanteren van de verschillende 
produktkenmerken van belang is bij het identificeren van produkt-marktcombinaties 
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Tabel 5.9.: Eerste bepaling van de voorkeursnormen 

Doel- Voor- ~-co- Toelichting 
groep keurs- effi- PS= prestatiescore 

norm ciënt 

Cl A1 1 0,28 Het percentagelevredenen schommelt. PS-1 en PS-3 resulterel" in minimaal c: 
"2 76,5% tevredenen . PS-1 is derhalve voldoende. 

~ 
Cll A2 2 0,06 PS-4 beslaat slechts 7 cases. De kans op een toevallige afwijking is daardoor 

'"C 
groot. PS-2 toont meer dan 80% tevredenen . c: 

nl 
> 
Cl A3 3 0,13 PS-3 toont voor het eerst meer dan 80% tevreden.,n . 
c: 
:;:; ·s 

82 4 0,11 PS-2 beslaat slechts 1 case . PS-4 toont voor het eerst meer dan 80% tevrede-]i 
c: nen. 
0 

83 0 0,00 

01 5 0,23 PS-2 beslaat slechts 1 case . PS-5 toont voor het eerst meer dan 80% tevrede-
nen. 

c: A1 0 -0,07 PS-4 beslaat 8 cases, de waarden lijken daarom toevallig . Cll 
.lil: 
.lil: 

!!! A2 0,15 PS-2 en PS-5 beslaan resp. 5 en 1 case(s) . De overige prestatiescores komen 
t: 
Cll niet boven 80% tevredenheid . Norm kan niet werden gesteld. 
> 
c: 
Cll A3 2 0,27 PS-2 toont voor het eerst meer dan 80% tevredenen. 111 
111 
:I - 82 0,09 Bepaling is niet mogelijk door de verdeling van de prestatiecategorieën Cll 

:;:; 
nl 
Qj 83 0 0,08 De doelgroep lijkt met bijna alles tevreden te zijn . 0:: 

D1 2 0,24 PS-2 toont voor het eerst meer dan 80% tevredenen . 

.... A1 0,19 Niet meer dan 52,6% is van de respondenten is tevreden te stellen . :I 
Cll Oorzaak: verschil in de beoordeling van de afwerking van het interieur door de ·;: 
~ medewerkers van de corporatie en door de huurder. Voorkeursnorm kan der-
.5 

halve niet worden bepaald . 
Cl 
c: 
~ 

A2 0,18 Niet meer dan 50,0% is van de respondentenis tevreden te stellen . .... 

~ Oorzaak: verschil in de beoordeling van de afwerking van het interieur door de 
< medewerkers van de corporatie en door de huurder. Voorkeursnorm kan der-

halve niet worden bepaald . 

A3 0,10 Niet meer dan 58,6% is van de respondentenis tevreden te stellen . 
Oorzaak: verschil in de beoordeling van de afwerking van het interieur door de 
medewerkers van de corporatie en door de huurder. Voorkeursnorm kan der-
halve niet worden bepaald . 

82 0 0,05 

83 0 0,08 

01 0,23 Niet meer dan 46,7% is van de respondentenis tevreden te stellen . 
Oorzaak: verschil in de beoordeling van de afwerking van het interieur door de 
medewerkers van de corporatie en door de huurder. Voorkeursnorm kan der-
halve niet worden bepaald . 
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Doel- Voor- (J-co- Toelichting 
groep keurs- effi- PS= prestatiescore 

norm ciënt 

1: A1 4 0,30 Het aantal levredenen is bij prestatie 2 voor het eerst hoger dan 80%. Cl) 
..lil: 
..lil: 

I!! 
A2 6 0,18 Het aantal levredenen is bij prestatie 2 voor het eerst hoger dan 80%. ~ 

Cl) 

> 
.! A3 4 0,21 Bij prestatie 4 ligt het aantal tevreden en voor het eerst boven 80%. Bij prestatie ..lil: 
co 8 ligt het percentage levredenen echter onder deze grens. Doordat bij deze 
~ 
Cl) prestatie slechts 7 cases bekend zijn is de kans op een toevallige afwijking 
Q. 

groot. Daarnaast heeft niemand een negatieve beoordeling gegeven voor deze Q. 
0 prestatie . 
Cl) s 

6 0,09 PS-3 en PS-4 tellen slechts resp . 2 en 5 cases en worden als gevolg van het 0 B2 1-
toeval buiten beschouwing gelaten. 
Het aantal levredenen is bij prestatie 6 voor het eerst hoger dan 80%. 

B3 0 0,06 

D1 8 0,26 Prestatie 3 en 4 bestaan slechts uit in totaal 3 cases en worden daarom buiten 
beschouwing gelaten. Bij prestatie 8 is voor het eerst meer dan 80% positief . 

... 
A1 2 0,35 Naarmate de prestatie hoger is, is de waardering ook hoger. Prestatie 2 telt Cl) 

E meer dan 80% positieve beoordelingen. co 
..lil: 
1: 
0 A2 0 0,06 0 
~ 
Cl) 
"g A3 
1: 

0 0,09 
co 
> 
Cl) B2 4 0,19 Het aantal levredenen is bij prestatie 4 voor het eerst hoger dan 80%. 
:t: 
0 
0 ... 
Cl B3 0 0,04 
Cl) 

0 

01 5 0,22 Bij prestatie 5 komt het percentagepositieve beoordelingenvoor het eerst boven 
de 80%. 

I!! A1 3 0,50 Bij PS-3 komt het percentagepositieve beoordelingenvoor het eerst boven de 
Cl) 

80%. E co 
..lil: 
Q. A2 4 0,49 Bij PS-4 komt het percentage positieve beoordelingen voor het eerst boven de co 
co 80%. ëii 

s A3 3 0,25 In prestatiecategorie is slechts één case voorhanden. Deze prestatie wordt 1: 
co daarom buiten beschouwing gelaten. Bij PS-3 komt het percentage positieve co ... beoordelingenvoor het eerst boven de 80%. Cl) 

:x: 
B2 4 0,30 Bij PS-4 komt het percentage positieve beoordelingen voor het eerst boven de 

80%. 

B3 4 0,19 PS-1 heslaat slechts 3 cases. Deze prestatie wordt daarom buiten beschouwing 
gelaten. Bij PS-4 komt het percentagepositieve beoordelingenvoor het eerst 
boven de 80%. 

D1 4 0,20 Bij PS-4 komt het percentagepositieve beoordelingenvoor het eerst boven de 
80%. 
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Doel- Voor- ~-co- Toelichting 
groep keurs- effi- PS= prestatiescore 

norm ciënt 

.s A1 De puntdiagrammenvoor zowel de bergruimte binnenshuis als buitenshuis tonen 
E een schommelend beeld . ·:; ... 

A2 De oorzaak daarvan ligt deels in het feit dat ondanks de aanwezigheid van Cl ... 
bergruimte volgens het woonwaarderingssysteem,een aantal respondenten Cl) 

al aangeeftgeen bergruimte te hebben. Misschien he-bben deze respondentende 
A3 bergruimte omgebouwd tot hobby-, slaapkamer o.i.d . Daarnaast bevatten de 

meeste woningen meer bergruimte dan aangegevenwordt in het VWVS (bv de 
B2 zolder). 

Ook het samennemen van waardering voor de bergruimte binne:1shuis en 

B3 buitenshuis levert geen betere resultaten . 

D1 
Deze omstandighedenmaken het onmogelijk een betrouwbare uitspraak te doen 
over de voorkeursnorm. 

c: A1 -0,10 Het totaal aantal cases bedraagt14 waardoorde celvulling te laag is. Om deze ·:; - reden kunnen geen conclusies worden getrokken. 
' .s 

A2 0,13 Het totaal aantal cases bedraagt31 waardoor de celvulling te laag is. Om deze E 
·:; reden kunnen geen conclusies worden getrokken . ... 
c: 
Cl) - A3 0 -0,04 ·:; 

..Q 

'CII 
B2 5 0,25 Bij PS-5 komt het percentagepositieve beoordelingenvoor het eerst boven de > ·;:: 

a.. 80%. 

B3 5 0,12 Bij PS-5 komt het percentage positieve beoordelingen voor het eerst boven de 
80%. 

D1 5 0,21 Bij PS-5 is het percentage positieve beoordelingen het hoogst 78,3%. Daar dit 
zeer dicht bij de grens van 80% ligt, een hogere prestatiescore niet wordt 
toegekend en de lijn een stijgende tendens vertoont wordt de voorkeursnorm 
gesteld op 5. 

c: A1 0,22 PS-4 telt slechts 6 cases. Niet meer dan 70,0% is van de respondenten is 0 
..11: tevreden te stellen. De voorkeursnorm kan niet worden afgeleid . ëii 
..Q 

' A2 0,11 PS-4 telt 5 cases. Niet meer dan 58,3% is van de respondentenis tevreden te .s 
E stellen . De voorkeursnorm kan niet worden afgeleid . 
·:; ... 

A3 5 0,30 Bij PS-5 komt het percentage positieve beoordelingenvoor het eerst boven de c: 
Cl) - 80%. ·:; 

..Q 

'GI B2 0,15 Het totaal aantal cases bedraagt31 waardoor de celvulling te laag is. Om deze > ·;:: 
reden kunnen geen conclusies worden getrokken. a.. 

B3 0,27 Niet meer dan 70,0% van de respondenten is tevreden te stellen . De voorkeurs-
norm kan niet worden afgeleid. 

D1 0,36 Het totaal aantal cases bedraagtslechts 44. Wel kan worden geconcludeerddat 
de doelgroep over het algemeen negatief is over de grootte van het balkon. Een 
balkon lijkt daardoor niet de aangewezenvorm van buitenruimte voor deze 
doelgroep. De voorkeursnorm wordt niet afgeleid . 
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Doel- Voor- (J-co- Toelichting 
groep keurs- effi- PS= prestatiescore 

norm ciënt 

Q) A1 0 -0,03 :;::; 
C'CI :s 

0,08 1: A2 0. Q) 

> 
1: 

A3 0,12 Geen enkele prestatie leidt tot een percentagelevredenen van 80%. De grootste Q) 

Cl tevredenheid heerst over prestatiescore 4. Uit het puntdiagram is geen voor-1: 

Ë~ keursnorm af te leiden . ... 
! B2 4 0,18 Bij PS-4 komt het percentage positieve beoordelingen voor het eerst boven de 

~ 80%. 

B3 0 0,09 

D1 4 0,18 Bij PS-4 komt het percentagepositieve beoordelingenvoor het eerst op (afge-
rond) 80%. 

Q) A1 0,12 Geen enkele prestatie leidt tot een percentagelevredenen van 80%. De grootste :;::; 
C'CI tevredenheid heerst over prestatiescore 4. Uit het puntdiagram is geen voor-ö 
.!!! keursnorm af te leiden . 

A2 0,27 Geen enkele prestatie leidt tot een percentagelevredenen van 80%. De grootste 
tevredenheid heerst over prestatiescore 5. Uit het puntdiagram i!: geen voor-
keursnorm af te leiden. 

A3 5 0,41 Geen enkele prestatie leidt tot een percentagelevredenen van 80%. De grootste 
tevredenheid heerst over prestatiescore 5. Het percentage positieve beoordelin-
gen ligt met 78% net iets onder de grens. Gezien de stijgende tendens van de 
lijn 'positief wordt de voorkeursnorm gesteld op 5. 

B2 0,51 PS-2 en PS-4 beslaan slechts resp. 4 en 6 cases. Behalve PS-4 leidt geen 
enkele prestatie tot een percentagevan 80% positieve beoordelingen. Uit het 
puntdiagram is geen voorkeursnorm af te leiden. 

B3 0,38 PS-2 beslaat slechts 3 cases. Geen enkele prestatie leidt tot een percentage 
levredenen van 80%. Uit het puntdiagram is geen voorkeursnorm af te leiden. 

D1 0,42 Geen enkele prestatie leidt tot een percentagelevredenen van 80%. Maximaal 
bedraagtdit percentage 54,5% bij PS-5. Uit het puntdiagram is geen voorkeurs-
norm af te leiden. 

= Algemeen: de loopafstand tot de lift wordt buiten beschouwing gelaten 
::ï 

daar de verdeling over de klassen minimaal is. 
A1 2 0,15 

Bij prestatiescore 2 is voor het eerst meer dan 80% positief over de bereikbaar-
heid van de woning vanaf de straat. De voorkeursnorm wordt gesteld op 2. 

A2 0 -0,31 

A3 0 0,03 

B2 0 -0,19 

B3 3 0,18 PS-2 beslaat slechts 4 cases. Bij PS-3 bedraagt het percentage positieve 
beoordelingenvoor het eerst meer dan 80%. 

D1 0 -0,07 
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Doel- Voor- (J-co- Toelichting 
groep keurs- effi- PS= prestatiescore 

norm ciënt 

c: A1 5 0,21 PS-2 EN PS-3 beslaan slechts resp. 1 en 7 cases. PS-5 heeft met 78,4% het 
CP 
Cl hoogste percentage positieve beoordelingen . c: 
"2 
CP 

A2 5 0,40 Bij PS-5 komt het percentage positieve beoordelingen voor het eerst boven de ·~ 
0 80%. 
0 
> 
CP A3 0 0,06 1/) 
~ 
::-
äi 
Cl 

B2 0 -0 ,01 ftl 
"0 -0 -"0 B3 5 0,13 Bij PS-5 is het percentagepositieve beoordelingenmet 75% het hoogst, hetgeen c: 
J!l dicht bij de 80% grens is. Voorkeursnorm is 5 
J!! 
< 

01 5 0,11 Alle prestatiescores tellen een minimum aantal cases16. Bij prestatiescore 2 is 
echter het aantal positieve beoordelingen hoger dan voor de overige prestatie-
scores. Wanneerwordt aangenomendat het hier toeval betreft, wordt de norm 
bepaald op 5 (78,7% positief) . 

... 
A1 0 -0 ,05 8 

~ 
CP 
> A2 0,21 PS-3 beslaat slechts 6 cases. Geen enkele prestatiescore leidt tot een percenta-... 
ftl ge positieve beoordelingen van 80%. De voorkeursnorm kan niet worden ftl ..c afgeleid. c: 
8. 
0 A3 0 -0,03 
:ê 
ftl 

.s::. - B2 0 -0,07 0 -"0 
c: 
J!l B3 0 -0,05 
J!! 
< 

01 0 -0,10 

43 



Woningcorporatie Stichting WVS 

Doel- Voor- (J-co- Toelichting 
groep keurs- effi- PS= prestatiescore 

norm ciënt 

... 
A1 0 0,03 (11 

.~ 
N .... - PS-1 t/m PS 3 tellen maximaal 5 cases. Het percentagepositieve beoordelingen 0 A2 0 0,30 -c: is maximaal 52 ,2%. Tevens vindt 29% van de doelgroepvindt dit aspect 
Cl) ... onbelangrijk. Ondanks hoge p-coëfficiënt lijkt het belang van het produktkenmerk Cl) 

"C klein te zijn. c: 
:;,: 
c: A3 0 0,36 PS-2 telt slechts 2 cases. Het puntdiagramtonen een zeer schommelend beeld . Cl) 
Cl Tevens vindt gemiddeld 53% van de doelgroep dit aspect onbelangrijk. Ondanks c: 
'2 hoge p-coëfficiënt lijkt het belang van het produktkenmerkklein te zijn. 
Cl) 

't! 
Het percentagelevredenen is maximaal 39,1% bij PS-5. De meningen zijn vrij 0 82 0,26 

0 
> gelijkmatig verspreid over de beoordelingsmogelijkheden:ncgatie, neutraal, 
Qi 
Cl) positief. Daarnaastvindt 24% van de doelgroepdit aspect onbelangrijk. Ondanks 
Q. 

(/) hoge .a-coëfficiënt lijkt het belang van het produktkenmerk klein te zijn . 

83 0,32 Het percentage positieve beoordelingen vertoont een stijgende tendens. Het 
percentage negatieve beoordeling schommelt echter sterk. Het percentage dat 
dit aspect onbelangrijk vindt bedraagt31 %. Ondanks hoge P-coëfficiënt lijkt het 
belang van het produktkenmerkklein te zijn . 

01 0,40 Het percentagepositieve beoordelingen is zelfs bij PS-5 niet hogerdan 54,2%. 
Blijkbaar is deze prestatie nog niet voldoende. Het is niet derhalve mogelijk een 
voorkeursnorm af te leiden . 

... 
A1 0 O,Q7 Cl) 

"C 
:I 
0 
c: 
Cl) ... A2 0 -0 ,04 
(11 

.~ 
N .... 
c: A3 0 -0 ,07 I!! 
Cl) 

"C c: 
:;,: 
c: 82 0 -0,13 
Cl) 
Cl 
c: 
'2 
Cl) 

83 0 -0,06 't! 
0 
0 
> 
Qi 

8. 01 0 0,02 
(/) 
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Doel- Voor- fl-co- Toelichting 
groep keurs- effi- PS= prestatiescore 

norm ciënt 

0 A1 0 0,12 PS-2 en PS-3 tellen slechts resp. 1 en 2 cases. Gemiddeld 44% van de doel-
0 

groep vindt dit aspect onbelangrijk. Ondanks hoogte van dep-coëfficiënt lijkt het .s:::: 
u 
1/) belang van het produktkenmerkklein te zijn . 
1/) 

ïii 
~ A2 0 0,51 PS-2 en PS-3 tellen slechts 3. Gemiddeld 38% van de doelgroepvindt dit aspect - onbelangrijk. Ondanks de hoge p-coëfficiënt lijkt het belang van het produktken-0 - merk klein te zijn . 
" c: 
Cll - A3 0 0,01 J!! 
<( 

82 0 0,32 PS-1, PS-2 en PS-3 tellen maximaal2 cases. Gemiddeld 33% van de doelgroep 
vindt dit aspect onbelangrijk. Ondanks de hoge p-coëfficiënt lijkt het belang van 
het produktkenmerkklein te zijn. 

83 0 0,24 PS-1, PS-2 en PS-3 tellen maximaal 7 cases. Gemiddeld 33% van de doelgroep 
vindt dit aspect onbelangrijk. Ondanks de hoge p-coëfficiënt lijkt het belang van 
het produktkenmerkklein te zijn. 

D1 5 0,12 PS-3 telt slechts 1 case. PS-5 resulteert in een percentage positieve beoordelin-
gen van 77,8% hetgeen dicht bij de 80% grens ligt. De voorkeursnorm is 5. 

c: A1 0,10 De lijn positieve beoordelingen vertoont voor een aantal doelgroepen een .s 
t! schommelend beeld. Daarnaastkomen 4 van de 6 doelgroepenvoor geen - enkele prestatie boven de 80% tevredenen. 1/) 
c: A2 0,18 De oorzaak ligt waarschijnlijk in het verschil in beoordeling van de verkeersveilig-0 
0 
:t heid door de medewerkers van de corporatie en de huurder. Om deze reden kan 
. 5 A3 -0,13 geen betrouwbare uitspraak worden gedaan over de voorkeursnorm . 

" ëii 
.s:::: 
~ 82 0,02 ·a; 
> 
I!? 
Cl) 83 0,09 Cl) 
.ll: .... 
~ 

D1 0,26 

Cl) A1 4 0,11 Bij PS-4 bedraagthet percentagepositieve beoordelingenvoor het eerst meer -E dan 80% ·s .... 
I!! A2 0,47 Het percentage positieve beoordelingen komt bij geen enkele prestatie boven de 
Cll 
.Q 80% grens. De voorkeursnorm kan niet worden bepaald . c: 
8. 
0 A3 0,09 Het percentage positieve beoordelingen komt bij geen enkele prestatie boven de 

" 80% grens. De voorkeursnorm kan niet worden bepaald. ·a; 
.s:::: 
~ 82 0,10 Het percentage positieve beoordelingen komt bij geen enkele prestatie boven de ·a; 
> 80% grens. De voorkeursnorm kan niet worden bepaald . 

83 0,21 Het percentage positieve beoordelingen komt bij geen enkele prestatie boven de 
80% grens. De voorkeursnorm kan niet worden bepaald . 

D1 0,20 Het percentage positieve beoordelingen komt bij geen enkele prestatie boven de 
80% grens. De voorkeursnorm kan niet worden be:;>aald. 
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Doel- Voor- 11-co- Toelichting 
groep keurs- effi- PS= prestatiescore 

norm ciënt 

Cl A1 0,16 De lijn positieve beoordelingenvertoont voor een aantal doelgroepeneen 
~ 
'C schommelend beeld . Daarnaast komt een aantal doelgroepeneigenlijk niet 
Ql 

A2 0,08 boven de 80% tevredenen. Cl 
c: 

De oorzaak ligt waarschijnlijk is het verschil in beoordeling van de congruentie 0 
0 
~ A3 0,09 van het woongedrag door de medewerkers van de corporatie en de huurder. 
Ql Anderzijds kan een onjuiste wijze van meting van de waardering de oorzaak zijn. 

:;:::; 
c: 82 -0,10 Om deze reden kan geen betrouwbare uitspraak worden gedaan over de 
Ql 
:I voorkeursnorm. ... 
Cl 83 0,13 c: 
0 
0 

D1 0,06 

In het overzicht zijn de voorkeursnormen, voor zover deze konden worden bepaald, weergegeven. 
Bij het bepalen van de voorkeursnormen is steeds rekening gehouden met enerzijds het puntdiagram 
dat ontstaat en anderzijds de hoogte van de ,6-coëfficiënten. 

Bij een aantal kenmerken wordt echter geen voorkeursnorm bepaald terwijl de ,6-coëfficiënt toch 
voldoende hoog is om op enig belang te duiden. In die gevallen blijkt het percentage respondenten 
dat het kenmerk onbelangrijk vindt relatief hoog te zijn en is het verloop van de curven onregelma
tig. De hoge ,6-coëfficiënt duidt in die gevallen dus niet op een belangrijk kenmerk. Daarover meer 
in de volgende paragraaf. 

5.3 Conclusies 
In de voorgaande paragraaf zijn de voorkeursnormen bepaald en een indicatie voor de wegingsfac
toren aangegeven. Bij een aantal produktkenmerken was het niet mogelijk (voor alle doelgroepen) 
een voorkeursnorm te bepalen. Tevens, dat zal hierna blijken, zijn een aantal voorkeursnormen 
bepaald die in feite bestaan bij gratie van de min of meer arbitraire grens van 80% positieve 
beoordelingen. Een marginale verandering van de gestelde grens kan reeds tot een andere 
voorkeursnorm leiden. Door de resultaten nogmaals per produktkenmerk te overzien is het mogelijk 
tot realistischer normen te komen. Door ook de ,6-coëfficiënt daarbij te betrekken is het tevens 
mogelijk juist die produktkenmerken aan te wijzen die van belang zijn om PMC's te kunnen 
identificeren. Produktkenmerken die door alle doelgroepen op praktisch gelijke wijze worden 
beoordeeld zijn immers bij de identificatie van PMC's overbodig en kunnen daarom vervallen. 

Allereerst zullen de resultaten dus worden bekeken per produktkenmerk. In paragraaf 5.3.2 zal een 
samenvattend overzicht van de doelgroepen worden opgesteld. De afsluitende paragraaf 5.3.3. 
wordt gewijd aan een vergelijking van de gevonden voorkeursnormen en de indicatie voor de 
wegingsfactoren met de door Tibosch gebruikte voorkeursnormen en wegingsfactoren. 

5.3.1. De produktkenmerken in produkt-marktcombinaties 

Ontsluiting van de woning 
De zes onderzochte doelgroepen vertonen een redelijk overeenkomstig beeld voor wat betreft de 
beoordeling van de verschillende prestatiescores. De tevredenheid over dit aspect is in feite overal 
hoog. Daarnaast zijn voor 4 van de 6 doelgroepen de ,6-coëfficiënten laag, hetgeen duidt op een 
laag gewicht van ' de ontsluiting van de woning' in de totaal beoordeling van de woning. De 
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eenpersoonshuishoudens tot 35 jaar en de volledige gezinnen vertonen een hogere IJ-coëfficiënt. 
Een groot deel van beide doelgroepen is echter met alle prestatieniveau's tevreden. 

Bovenstaande constateringen leiden tot de conclusie dat het betrekken van de 'ontsluiting van de 
woning' in de identificatie van PMC's niet relevant is. De differentiërende werking is immers niet 
aanwezig. 

Relatie tussen de vertrekken 
De resultaten t.a.v. dit produktkenmerk moeten kritisch worden geïnterpreteerd. de reden daarvoor 
is tweeledig. Ten eerste is de waardering bepaald op basis van een beoordeling van de indeling van 
de woning. de indeling van de woning beslaat echter meer dan alleen de relatie tussen de 
vertrekken. Andere factoren kunnen de meting dus verstoren. Ten tweede valt bijna 89% van het 
totaal aantal cases in prestatiecategorie 1 of 3. De verdeling over de categorieën is daarom 
behoorlijk onevenwichtig. 
De verwachting is dat alleen ouderen belang hechten aan dit aspect. De meting m.b.v. IJ-coëfficiënt 
toont echter aan dat juist de eenpersoonshuishoudens tot 35 jaar (A 1 ), de eenpersoonshuishoudens 
35-55 jaar (A2), en de volledige gezinnen (D 1) het grootste belang hechten aan dit aspect. In feite 
betekent dit dat de gezinnen bijvoorbeeld geen traditionele eengezinswoning (slaapkamers + 
badkamer op verdieping) wensen. Tevens maakt het voor ouderen niet uit hoe de relatie tussen de 
vertrekken is. Deze zeer opmerkelijke constateringen kunnen niet tot een andere conclusie leiden 
dan dat de meting niet betrouwbaar is. Over de relatie tussen de vertrekken zullen geen uitspraken 
worden gedaan. 

Afwerking van het interieur 
De afwerking van het interieur wordt door geen van de doelgroepen positief beoordeeld. In het 
overzicht is reeds aangegeven dat de oorzaak daarvan moet worden gezocht in het feit dat de 
medewerkers van de corporatie dit aspect anders hebben beoordeeld dan de huurder. Het kan zijn 
dat medewerkers de afwerking van het interieur structureel te hoog hebben ingeschat. Dat betekent 
echter wel dat ook in de nieuwbouw de afwerking van het interieur in werkelijkheid te wensen over 
laat. Dat is onwaarschijnlijk. Het ligt meer voor de hand dat de bewoners bij de beoordeling van de 
afwerking van het interieur andere aspecten hebben mee laten wegen dan de medewerkers. In het 
woonwaarderingsonderzoek is ook geconstateerd dat de beoordeling van dit aspect structureel slecht 
is. Daar is de conclusie getrokken dat het voor de huurder niet duidelijk is welke onderdelen van 
het interieur de verantwoordelijkheid zijn van de huurders en welke de verantwoordelijkheid van de 
verhuurder. Daardoor kan de situatie zijn ontstaan waarin de huurder aspecten in de beoordeling 
heeft betrokken waar deze zelf verantwoording voor draagt. 

Aan het bestaan van deze discrepantie kan de conclusie worden verbonden dat het (in de huidige 
methode van Tibosch) niet zinvol is de afwerking van het interieur op te nemen in de match tussen 
vraag en aanbod. Een inschatting van de prestatie geeft namelijk geen garantie voor de beoordeling 
door de huurder. 

Totale oppervlakte vertrekken 
Gezien de lage IJ-coëfficiënten zijn de tweepersoonshuishoudens 35-54 jaar (B2) en de tweeper
soonshuishoudens 55-74 jaar (B3) het meest ongevoelig voor het produktkenmerk 'totale oppervlak
te vertrekken'. Tevens blijkt voor elk prestatieniveau minimaal 78% van de tweepersoonshuishou
dens 35-54 jaar (B2) en de tweepersoonshuishoudens 55-74 jaar (B3) positief te oordelen. In het 
overzicht is bij de doelgroep tweepersoonshuishoudens 55-74 jaar (B3) om die reden geen 
voorkeursnorm toegekend. Voor de doelgroep tweepersoonshuishoudens 35-54 jaar (B2) is op basis 
van de 80% grens de voorkeursnorm gesteld op 6. Gezien het minimum percentage positieve 
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beoordelingen van 78% en de minimale ,6-coëfficiënt is de gestelde norm irreëel en vervalt daarom. 
De wegingsfactor wordt gelijk gesteld aan 0. 
De overige normen blijven onveranderd. 

De grootte van de woonkamer 
Voor de tweepersoonshuishoudens 35-54 jaar (82) is de voorkeursnorm t.a.v. de grootte van de 
woonkamer gesteld op 4. Wanneer het puntdiagram in ogenschouw wordt genomen kan de indruk 
ontstaan dat de afwijking van het percentage positieve beoordelingen van de 80% grens gering is en 
dat daarom de doelgroep ongevoelig is voor de grootte van de woonkamer. Het puntdiagram geeft 
in dit geval een vals beeld. De ,6-coëfficiënt is ondanks de flauwe tendens redelijk hoog. De 
oorzaak daarvan is dat het percentage respondenten dat geoordeeld heeft over de prestatieniveau's 1 
en 2 slechts 13% beslaat van de totale doelgroep. Deze aantallen hebben derhalve, praktisch gezien, 
weinig invloed op de ,6-coëfficiënt. De prestatieniveau's 3,4 en 5 vertonen een sterkere tendens. Het 
percentage positieve beoordelingen is hoogstwaarschijnlijk door toeval (kleine aantallen) bij de 
niveau's 1 en 2 zo hoog. Om bovenstaande redenen wordt vastgehouden aan voorkeursnorm 4. Ook 
de voorkeursnormen voor de overige doelgroepen blijven onveranderd. 

Het aantal slaapkamers 
De bepaalde voorkeursnormen blijven onveranderd. 

Bergruimte 
Voor dit produktkenmerk is geen enkele voorkeursnorm bepaald. Op de oorzaak is reeds in het 
overzicht gewezen. Het blijkt niet mogelijk te zijn om van de bergruimte een betrouwbare 
prestatiescore toe te kennen. In het woonwaarderingsstelsel wordt in de praktijk alleen een schuur 
en zolders kleiner dan 2m2 als berging geregistreerd. Vertrekken die normaal gesproken ook kunnen 
worden gebruikt als bergruimte zoals een kelder, een zolder en een bijkeuken worden apart 
geregistreerd. Niet bekend is of deze ruimten ook daadwerkelijk worden gebruikt als bergruimte. 
De totale omvang van de bergruimten waarover de huurders oordeelt is daarom niet bekend. Ook al 
zou de bergruimte meespelen in de keuze voor een woning, dan nog is het handhaven van de 
bergruimte, bij de huidige wijze van prestatiemeting, in de identificatie van PMC's om deze reden 
is niet reëel. 

Privé buitenruimte - tuin 
Als gevolg van de woningtoewijzing, waarin in het algemeen eenpersoonshuishoudens niet in 
aanmerking komen voor een woning met een tuin, kan niet worden onderzocht wat de woonwensen 
van de eenpersoonshuishoudens (tot 55 jaar) zijn t.a.v. van een tuin. Dat de voorkeursnorm wel 
voor de oudere eenpersoonshuishoudens kan worden bepaald komt hoogstwaarschijnlijk doordat 
deze huishoudens bij het betrekken van de woning nog meerdere personen telde (partner en/of 
kinderen). 
Ten aanzien van de overige doelgroepen bestaat geen aanleiding de voorkeursnormen te wijzigen. 

Privé buitenruimte - balkon 
De celvulling van de tabel voor de doelgroep tweepersoonshuishoudens 35-54 jaar (82) is erg laag. 
Over een voorkeursnormen kunnen derhalve geen uitspraken worden gedaan. Het volgende kan 
echter wel worden geconcludeerd. De doelgroep tweepersoonshuishoudens 35-54 jaar (82) 
beoordeelt evenals de doelgroep de volledige gezinnen (DI) de grootte van het balkon negatief. 
Een balkon lijkt daarom niet de aangewezen vorm van privé buitenruimte voor deze twee 
doelgroepen. 
Bij de eenpersoonshuishoudens tot 35 jaar (A 1 ), eenpersoonshuishoudens 35-55 jaar (A2) en de 
tweepersoonshuishoudens 55-74 jaar (83) blijkt bij geen van de prestatieniveaus een percentage van 
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80% positieve beoordelingen te kunnen worden bereikt. In het overzicht is derhalve geen voor
keursnorm bepaald. Blijkbaar is een balkon dat groter is dan 8m2 (bij een gemiddelde puntprijs) 
nog niet voldoende. Het percentage positieve beoordelingen neemt echter wel toe met de toename 
van de prestatie. Ook zijn de ,6-coëfficiënten redelijk hoog. Rekening houdend met het aantal cases 
per prestatieniveau wordt ervoor gekozen de voorkeursnorm zo te kiezen dat een maximaal 
percentage tevredenen ontstaat. Voor de eenpersoonshuishoudens tot 35 jaar (Al), de eenpersoons
huishoudens 35-54 jaar (A2) en de tweepersoonshuishoudens 55-74 jaar (B3) betekent dit een 
voorkeursnorm op prestatieniveau 5 10

• 

Verwarming en ventilatie 
Bij 4 van de 6 doelgroepen leidt geen enkele prestatie tot een percentage positieve beoordelingen 
dat hoger ligt dan 80%. Voor de eenpersoonshuishoudens tot 35 jaar (Al), de eenpersoonshuishou
dens 35-54 jaar (A2) en de tweepersoonshuishoudens 55-74 jaar (B3) levert dat geen problemen op 
omdat de ,6-coëfficiënt laag is en dus het produktkenmerk niet meeweegt in de totaalbeoordeling 
van de woning. De ,6-coëfficiënt van de doelgroep eenpersoonshuishoudens 55-74 jaar (A3) is 
echter hoog genoeg om op enig belang te duiden . Het percentage positieve beoordelingen is echter 
maximaal 70%. Een hogere kwaliteit is kan echter niet worden aangeboden. In dit geval wordt toch 
een voorkeursnorm vastgesteld . Prestatieniveau 3 komt daartoe het meest in aanmerking omdat het 
verschil in percentage tevreden tussen prestatieniveau 2 en 3 het grootst is en het percentage 
tevredenen bij prestatieniveau 4 niet hoger is dan bij prestatieniveau 3. 

Isolatie 
Alleen de doelgroep eenpersoonshuishoudens 55-74 jaar (A3) nadert bij prestatieniveau 5 de 80% 
grens. Voor de overige doelgroepen leidt een verbetering van de isolatie niet tot een gelijkmatige 
toename van het percentage positieve beoordelingen. Het vermoeden bestaat dat de waardering voor 
de isolatie van de woning wordt verstoort door de aanwezigheid van tocht en vocht. De hoogte van 
de ,6-coëfficiënten is daardoor ook discutabel. 
Over het kenmerk ' isolatie' zullen geen uitspraken worden gedaan. 

Lift 
Over de loopafstand tot de lift kan worden geconcludeerd dat in alle gevallen (waarin voldoende 
cases voorhanden zijn) meer dan 80% van de respondenten positief oordeelt. Het feit dat er bij 
prestatiescore 3 (geen lift bij 2 woonlagen) toch oordelen bekend zijn over de loopafstand tot de lift 
heeft te maken met de indexering van de prestatie op de puntprijs (hoge puntprijs leidt tot lagere 
prestatiescore ). 

De bereikbaarheid van de woning vanaf de straat is de enige graadmeter voor de tevredenheid over 
het al dan niet aanwezig zijn van een lift in het woongebouw. 
De 4 doelgroepen eenpersoonshuishoudens 35-54 jaar (A2), eenpersoonshuishoudens 55-74 jaar 
(A3), tweepersoonshuishoudens 35-54 jaar (B2) en de volledige gezinnen (Dl) hebben een lage ,6-
coëfficiënt waaruit wordt geconcludeerd dat de lift niet belangrijk wordt gevonden. 
Voor de eenpersoonshuishoudens tot 35 jaar (Al) is de voorkeursnorm gesteld op prestatiescore 2. 
Bij prestatiescore I is het percentage positieve beoordelingen 75%, hetgeen slechts 5% lager is dan 
het percentage dan bij prestatiescore 2. De voorkeursnorm wordt daarom gesteld op I i.p.v. 2. 
Voor de doelgroep tweepersoonshuishoudens 55-74 jaar (B3) blijft de voorkeursnorm gehandhaafd 
op prestatieniveau 3. Bij prestatieniveau I is echter 78% al tevreden. Aangezien het hier om een 
groep 55-74 jarigen gaat wordt aangenomen dat deze respondenten onderin het woongebouw wonen 

10 Voor doelgroep A3 is reeds de voorkeursnorm op prestatieniveau 5 vastgesteld. 
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zodat met toch geen trappen hoeft te lopen wanneer geen lift aanwezig is. Het lijkt immers sterk 
dat deze groep, bij afwezigheid van een lift, bereid is met de trap 3 verdiepingen op te gaan om de 
woning te bereiken. 

Afstand tot dagelijkse voorzieningen 
De bepaalde voorkeursnormen blijven onveranderd. 
Het aantal cases is bij de laagste prestatiescores in het algemeen laag. Desondanks is het interessant 
te zien dat de eenpersoonshuishoudens tot 35 jaar (A 1 ), de eenpersoonshuishoudens 55-74 jaar 
(A3), tweepersoonshuishoudens 35-54 jaar (B2) en de volledige gezinnen (Dl) deze lage prestatie
scores (grotere afstand tot de voorzieningen) toch veelal positief beoordelen. Het is waarschijnlijk 
dat de grotere afstand wordt gecompenseerd door gebruik te maken van een auto. 
Tevens wordt opgemerkt dat de waardering van de afstand tot de dagelijkse voorzieningen wordt 
beïnvloed door het feit dat niet iedere supermarkt hetzelfde assortiment voert, hetzelfde prijspeil 
heeft en niet van hetzelfde merk is. Deze factoren kunnen ertoe leiden dat niet altijd de dichtstbij
zijnde supermarkt of het dichtstbijzijnde winkelcentrum wordt bezocht. 

Afstand tot halte openbaar vervoer 
De doelgroep eenpersoonshuishoudens 35-54 jaar (A2) is de enige doelgroep die enig belang lijkt te 
hechten aan de afstand tot de halte van het openbaar vervoer. Een ander opvallende constatering is 
dat prestatieniveau 3 bij 5 van de 6 doelgroepen een hoger percentage tevredenen heeft dan 
prestatieniveau 4. Mogelijk veroorzaakt de kortere afstand tot de bushalte overlast door lawaai, 
trillingen en/of in en uitstappende en wachtende passagiers. De nadelen van de bushalte wegen dan 
niet op tegen de voordelen van de bushalte op korte afstand. Voor prestatieniveau 5, waar het 
percentage positieve beoordelingen in een aantal gevallen weer toeneemt, zouden de voordelen wel 
op kunnen wegen tegen de nadelen die verbonden zijn aan de bushalte op korte afstand. 

Omdat de relatie tussen waardering en prestatie t.a.v. de afstand tot de halte van het openbaar 
vervoer voor 5 van de 6 doelgroepen onduidelijk is (een hogere prestatie leidt niet tot een hogere 
waardering) en het belang tevens laag wordt geacht, is het nut van het matchen van vraag en 
aanbod m.b.t. dit produktkenmerk minimaal. De afstand tot de halte van het openbaar vervoer moet 
daarom worden weggelaten bij de identificatie van PMC's. 

Speelgelegenheid voor kinderen tot 12 jaar 
Van de 6 onderzochte doelgroepen maken alleen bij het volledige gezin (DI) kinderen deel uit van 
het huishouden. Toch is de ,6-coëfficiënt voor bijna alle doelgroepen, uitgezonderd de eenpersoons
huishoudens tot 3 5 jaar (A 1 ), hoog (minimaal 0,26). Een kwart tot de helft van deze doelgroep 
vindt dit aspect echter onbelangrijk, hetgeen ook mag worden verwacht. Dat het percentage 
'onbelangrijk' bij de tweepersoonshuishoudens in de leeftijd van 35-55 jaar het laagst is kan 
worden verklaard uit het feit dat van deze doelgroep ongetwijfeld individuen deel uitmaken die zich 
voorbereiden op een huishoudenssituatie met kinderen. 
De relatief hoge ,6-coëfficiënt is in tegenspraak met het relatief hoge percentage 'onbelangrijk'. De 
,6-coëfficiënt is berekend op basis van degenen die niet hebben aangegeven dit aspect 'onbelangrijk' 
te vinden . Het lijkt erop dat degenen die wel een beoordeling hebben gegeven bij het invullen van 
de enquête de antwoordmogelijkheid 'onbelangrijk' over het hoofd hebben gezien en/of toch 
hebben gepoogd een beoordeling te geven. Door een stijgend percentage positieve beoordelingen 
naarmate speelgelegenheid dichterbij ligt ontstaat dan toch een hoge ,6-coëfficiënt. Het belang van 
dit produktkenmerk voor alle een- en tweepersoonshuishoudens wordt daarom minimaal geacht. 

De doelgroep de volledige gezinnen (Dl), waarvan verwacht mag worden belang te hechten aan 
speelgelegenheid, komt niet tot een hoger percentage positieve beoordelingen dan 54%. Een 
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speelgelegenheid op een afstand korter dan 1 OOm (bij gemiddelde huur) blijkt door een behoorlijk 
deel van de doelgroep nog niet voldoende gevonden te worden . Een aantal factoren kunnen hier 
invloed op hebben . Een drukke straat die moet worden overgestoken door jonge kinderen en het uit 
het zicht liggen van de speelplaats waardoor toezicht vanuit de ouderlijke woning niet mogelijk is 
zijn factoren die een afstand van I OOm reeds te groot maken. Het is misschien niet mogelijk om 
voor kinderen tot 12 jaar een speelgelegenheid te creëren die zo dicht bij ligt dat deze kan 
concurreren met de veilige en op korte afstand liggende achtertuin met speeltoestel en zandbak. 
Een speelgelegenheid voor kinderen tot 12 jaar moet om bovenstaande reden eerder worden gezien 
als een aspect dat kan bijdragen tot de kwaliteit van een woonsituatie maar alleen in die gevallen 
waarin deze gelegenheid zeer nabij is. Dan nog kunnen andere factoren (ontbreken van veiligheid 
en mogelijkheid tot toezicht) leiden tot een laag percentage tevredenen. 

Uit bovenstaande wordt de conclusie getrokken dat het betrekken van de speelgelegenheid voor 
kinderen tot 12 jaar in de identificatie van PMC 's niet die uitwerking heeft die daarvan wordt 
verwacht. De speelgelegenheid moet derhalve in het proces buiten beschouwing worden gelaten. 

Speelgelegenheid kinderen 12 jaar en ouder 
De wegingsfactoren van alle onderzochte doelgroepen zijn praktisch gelijk aan nul. dat geldt dus 
ook voor de volledige gezinnen. De afstand tot speelvoorzieningen voor kinderen van 12 en ouder 
is blijkbaar niet belangrijk. De verklaring is eenvoudig. De kinderen waarvoor deze speelgelegen
heid is bedoeld zijn in de leeftijd dat zelfstandig grotere afstanden van de ouderlijke woning 
worden afgelegd. Ook voorzieningen als de middelbare school, het zwembad, de stad liggen vaak 
op een wat grotere afstand zodat de afstand tot de speelgelegenheid aan belang verliest. Tevens 
zoekt deze groep kinderen vaak vermaak in de straat. 

Speelgelegenheid voor kinderen van 12 jaar en ouder heeft geen functie in het matchen van vraag 
en aanbod en moet derhalve worden weggelaten bij de identificatie van PMC 's. 

Afstand tot de basisschool 
De {3-coëfficiënt is voor 3 van de 6 doelgroepen zo hoog dat deze op enig belang duidt. Frappant is 
echter dat de wegingsfactor voor de volledige gezinnen (Dl) veel lager is dan voor de eenpersoons
huishoudens 35-54 jaar (A2), de tweepersoonshuishoudens 35-54 jaar (B2) en de tweepersoonshuis
houdens 55-74 jaar (B3). Bij deze doelgroepen behoren geen kinderen tot het huishouden. Voor de 
afstand tot de basisschool geldt hetzelfde als is geconcludeerd bij het kenmerk ' speelvoorzieningen 
voor kinderen tot 12 jaar'. De relatief hoge {3-coëfficiënt is in tegenspraak met het relatief hoge 
percentage ' onbelangrijk ' . Het percentage 'onbelangrijk varieert van 32% tot 44%. Het lijkt erop 
dat degenen die een beoordeling hebben gegeven bij het invullen van de enquête de antwoordmoge
lijkheid 'onbelangrijk' over het hoofd hebben gezien en/of gewoon hebben gepoogd een beoorde
ling te geven. Door een stijging van het percentage positieve beoordelingen naarmate speelgelegen
heid dichterbij ligt ontstaat dan toch een hoge {3-coëfficiënt. Het belang van dit produktkenmerk 
voor alle een- en tweepersoonshuishoudens wordt om bovenstaande reden minimaal geacht. 

In het overzicht is voor de doelgroep de volledige gezinnen (Dl) de voorkeursnorm gesteld op 
prestatieniveau 5. Het verschil tussen het percentage positieve beoordelingen bij prestatie 4 en 5 is 
slechts 6%. Vanwege dit geringe verschil wordt de voorkeursnorm 1 niveau lager gesteld op 
prestatieniveau 4. 

Verkeersveiligheid in woonstraten 
Alleen de volledige gezinnen (Dl) vertonen geen onregelmatig beeld voor wat betreft de waarde
ring van de verkeersveiligheid. Met andere woorden: een (volgens de corporatie) hogere verkeers-
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veiligheid leidt onder 5 van de 6 doelgroepen niet ook tot een hoger percentage positieve 
beoordelingen. Zoals vermeld in het overzicht is dit hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een 
onvoldoende inzicht in de verkeersveiligheid in de verschillende buurten. Daarnaast kan een 
onveilige situatie in de buurt van de woning grote invloed uitoefenen op de waardering. Dezelfde 
situatie door een ander die verder weg woont minder zwaar worden meeg~wogen. 
Binnen dit onderzoek kunnen beide factoren van invloed zijn. Beoordeling door de politie i.p.v. 
door de corporatie kan wellicht verbetering aanbrengen. Binnen dit onderzoek wordt dit kenmerk 
niet opnieuw beoordeeld. Over de verkeersveiligheid worden derhalve geen uitspraken gedaan. 

Veiligheid openbare ruimte 
De prestatie van dit produktkenmerk is vastgesteld op basis van de fysieke aspecten die de 
gevoelens van onveiligheid beïnvloeden. Bij de toekenning van de prestatiescore is rekening 
gehouden met de stedebouwkundige opzet, groen en verlichting. Dat dit niet voldoende is om een 
inschatting te kunnen maken van de veiligheid die door de bewoners wordt ervaren blijkt uit de 
beoordeling van dit produktkenmerk. Behalve de eenpersoonshuishoudens tot 35 jaar (Al) is van 
geen enkele doelgroep meer dan 80% positief over de veiligheid van de openbare ruimte. In het 
overzicht is dan ook gesteld dat voor de overige doelgroepen geen voorkeursnorm kan worden 
vastgesteld. Bij de beoordeling van de veiligheid zullen ook andere factoren meespelen die niet 
worden afgedekt door de genoemde fysieke aspecten. Ook de medebewoners van de buurt, het 
voorkomen van criminaliteit, incidenten die zich in het (nabije) verleden hebben voorgedaan 
beïnvloeden het gevoel van veiligheid. Een andere inschatting van de veiligheid van de openbare 
ruimte is noodzakelijk om dit aspect te kunnen opnemen als differentiërend kenmerk in de 
identificatie van produkt-marktcombinaties. 

Congruentie woongedrag 
Van de 6 doelgroepen is bij alleen de eenpersoonshuishoudens tot 35 jaar (Al) en de tweepersoons
huishoudens 55-74 jaar (B3) een toename van het percentage tevredenen te constateren naarmate de 
congruentie van het woongedrag beter is. De doelgroep eenpersoonshuishoudens tot 35 jaar (Al) 
telt bij de prestaties 3, 4 en 5 echter geen hoger percentage dan 63% positieve beoordelingen. De 
overige doelgroepen vertonen een onregelmatig beeld voor wat betreft het percentage positieve 
beoordelingen. Aangenomen dat de beoordeling door de medewerkers van de corporatie juist is 
(hiervan bestaat een goed beeld) zou de conclusie kunnen worden getrokken dat de manier waarop 
het woongedrag van anderen wordt beoordeeld door huurders niet afhankelijk is van leeftijd en 
huishoudenssamenstelling maar van individuele factoren . Genoemd kunnen worden het al dan niet 
goed kunnen opschieten met de buren, persoonlijk geluk e.d. 
Aangezien het verband tussen waardering en prestatie slecht voor 1 doelgroep aantoonbaar is wordt 
aangenomen dat de ervaring van de congruentie van het woongedrag niet doelgroep afhankelijk is. 
Het is niet zinvol dit aspect te betrokken in de match van vraag en aanbod. 

Over een aantal van de 18 onderzochte produktkenmerken kunnen als gevolg van verstoringen van 
de metingen geen uitspraken worden gedaan. De volgende produktkenmerken worden daardoor 
buiten beschouwing gelaten: 

- relatie tussen de vertrekken 
- isolatie 
- verkeersveiligheid in woonstraten 

Voor 2 kenmerken is het door de manier waarop de prestatie wordt gemeten niet mogelijk om 
uitspraken te doen over de voorkeursnorm en het belang. Onderstaande produktkenmerken worden 
daarom buiten beschouwing gelaten: 

- afwerking van het interieur 
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- bergruimte 
Tevens is geconcludeerd dat een aantal produktkenmerken, in de Sittardse situatie en met de 
gehanteerde wijze van prestatiemeting, niet relevant zijn t.a.v. de identificatie van PMC's. Het 
opnemen van onderstaande produktkenmerken in de methode ter bepaling van PMC's lijkt daarom 
niet wenselijk: 

- ontsluiting van de woning 
- afstand halte openbaar vervoer 
- speelgelegenheid kinderen tot 12 jaar 
- speelgelegenheid kinderen van 12 jaar en ouder 
- veiligheid openbare ruimte 
- congruentie woongedrag 

5.3.2. Voorkeursnormen en wegingsfactoren per doelgroep 
Een exacte maat voor de wegingsfactor kan niet worden toegekend omdat de 13-coëfficiënt slechts 
het relatieve belang aangeeft en de hoogte daarvan niets zegt over het absolute gewicht van een 
produktkenmerk. Het koppelen van een exacte wegingsfactor aan de 13-coëfficiënt wordt slechts dan 
mogelijk wanneer de 13-coëfficiënten voor alle doelgroepen bekend zijn, zodat het referentiekader 
compleet is. Vervolgens kan de betrouwbaarheid van de vertaling van 13-coëfficiënten naar 
wegingsfactoren worden vergroot door dergelijke onderzoeken in meerdere situaties uit te voeren. 
Het is nu al wel mogelijk een indruk te verkrijgen van de belangrijke en onbelangrijke produktken
merken per doelgroep. 

Tabel 5.1 O. :Overzicht voorkeursnormenen indicatie voor de het belang 

A1 

V 

De totale oppervlakte van de 4 
vertrekken 

De grootte van de woonkamer 2 

Het aantal slaapkamers 3 

De privé buitenruimte -tuin 
-balkon 5 

De verwarming en ventilatie 

De lift 

Dagelijkse voorzieningen 5 

Afstand tot de basisschool 

- voorkeursnorm 
-weging (0/+/++/+++) 

V 
w 
A1 
A2 
A3 

- eenpersoonshuishoudens S35 jaar 
- eenpersoonshuishoudens 35-54 jaar 
-eenpersoonshuishoudens 55-74 jaar 

A2 

82 
83 
D1 

A3 82 83 01 

- tweepersoonshuishoudens 35-54 jaar 
-tweepersoonshuishoudens 55-74 jaar 
- volledige gezinnen met 1 of 2 kinderen 

Tabel 5.10. toont een samenvattend overzicht van de 6 onderzochte doelgroepen en de produktken
merken die volgens dit onderzoek van belang zijn bij de bepaling van produkt-marktcombinaties. 
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Per kenmerk wordt een indicatie gegeven van het belang 11 van het produktkenmerk in de totaalbe
oordeling van een woonsituatie. 

5.3.3. Vergelijking voorkeursnormen en wegingsfactoren 
Ondanks aanpassing in de prestatiemeting blijft een vergelijking met de door Tibosch (1994) 
gehanteerde voorkeursnormen en wegingsfactoren mogelijk. De aangepaste prestatiemeting blijft 
immers onveranderd wanneer sprake is van een (binnen marges) gemiddelde puntprijs. Het 
merendeel van de onderzochte complexen kent een min of meer gelijke prijs/kwaliteitverhouding 
waardoor grote afwijkingen niet voorkomen. Tibosch gaat echter nog wel uit van de scheiding 
tussen een primair en een secundair marktsegment. Dit bemoeilijkt de vergelijking enigszins. 
Een eerste verschil is het feit dat uit het onderzoek minder als 'belangrijk ervaren kenmerken' naar 
voren zijn gekomen dan Tibosch 12 veronderstelt. Daarnaast blijkt dat van een aantal produktkenmer
ken de prestatie niet eenduidig kan worden vastgesteld. Slechts wanneer de prestatie wel eenduidig 
kan worden vastgesteld is het mogelijk de betreffende kenmerken te onderzoeken. 
Van de in totaal 19 produktkenmerken is van 8 kenmerken het belang aangetoond voor minstens 1 
doelgroep. Deze kenmerken zijn: de totale oppervlakte van de vertrekken, de grootte van de 
woonkamer, het aantal slaapkamers, de privé buitenruimte, de verwarming en ventilatie, de lift, de 
dagelijkse voorzieningen en de afstand tot de basisschool. In onderstaande tabel wordt voor de 8 
produktkenmerken de vergelijking getrokken voor wat betreft de voorkeursnormen en wegingsfacto
ren. 

Tabel 6.1: Vergelijking voorkeursnormen en wegingsfactoren 

Doelgroep Voorkeursnorm Weging 

Tibosch Tibosch 

A1 Primair Secundair Primair Secundair 
eenpersoonshuishoudens !:::35 jaar 

De totale oppervlakte van de vertrekken 4 

De grootte van de woonkamer 2 

Het aantal slaapkamers 3 

De privé buitenruimte - tuin 
- balkon 5 

De verwarming en ventilatie 

De lift 

Dagelijkse voorzieningen 5 

Afstand tot de basisschool 

11 

12 

54 

De indicatie voor het belang van een produktkenmerk wordt weergegeven met 0, +, ++ en +++. De indicatie is ontleend aan 
zowel het puntdiagram als de waarde van de {3-coëfficiënt. In het geval dat de {3-coëfficiënt de doorslag geeft, wordt de 
volgende regel gehanteerd : {3S0--. 0 I 0<{3<0,10--. +I O, IOS/3<0,25 --. ++I {3?_0,25 _, +++. 

Tibosch steit de wegingsfactoren op volgende wijze vast: 
voor het grootste deel van de doelgroep een absoluut kenmerk : I 0 
voor evenredige delen van de doelgroep een absoluut en een inwisselbaar kenmerk : 5 
voor het grootste deel van de doelgroep een inwisselbaar kenmerk : 3 
voor de doelgroep een onbelangrijk kenmerk (relatief kenmerk) : 0. 



Doelgroep 

A2 
eenpersoonshuishoudens 35-54 jaar 

De totale oppervlakte van de vertrekken 6 

De grootte van de woonkamer 

Het aantal slaapkamers 

De privé buitenruimte - tuin 
-balkon 

De verwarming en ventilatie 

De lift 

Dagelijkse voorzieningen 

Afstand tot de basisschool 

A3 
eenpersoonshuishoudens 55-74 jaar 

4 

5 

5 

De totale oppervlakte van de vertrekken 4 

De grootte van de woonkamer 

Het aantal slaapkamers 

De privé buitenruimte - tuin 
-balkon 

De verwarming en ventilatie 

De lift 

Dagelijkse voorzieningen 

Afstand tot de basisschool 

82 
tweepersoonshuishoudens 35-54 jaar 

3 

5 

3 

De totale oppervlakte van de vertrekken 6 

De grootte van de woonkamer 4 

Het aantal slaapkamers 4 

De privé buitenruimte - tuin 5 
-balkon 

De verwarming en ventilatie 4 

De lift 

Dagelijkse voorzieningen 

Afstand tot de basisschool 

Van prestatie :ot produkt-marktcombinatie 

Voorkeursnorm Weging 

Ti bos eh Ti bos eh 

Primair Secundair Primair Secundair 
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Doelgroep 

83 
tweepersoonshuishoudens 55-74 jaar 

De totale oppervlakte van de vertrekken 

De grootte van de woonkamer 

Het aantal slaapkamers 

De privé buitenruimte - tuin 
-balkon 

De verwarming en ventilatie 

De lift 

Dagelijkse voorzieningen 

Afstand tot de basisschool 

De totale oppervlakte van de vertrekken 

De grootte van de woonkamer 

Het aantal slaapkamers 

De privé buitenruimte - tuin 
-balkon 

De verwarming en ventilatie 

De lift 

Dagelijkse voorzieningen 

Voorkeursnorm Weging 

Ti bos eh Ti bos eh 

Primair Secundair Primair Secundair 

Uit het overzicht zijn een aantal verschillen te constateren tussen de waarden die in het onderzoek 
zijn gevonden en de waarden die Tibosch heeft verondersteld. Alleen de belangrijkste constaterin
gen worden genoemd. 

Uit het onderzoek blijkt een lagere de weging van het kenmerk 'totale oppervlakte vertrekken' voor 
zowel de tweepersoonshuishoudens 35-54 jaar (B2) als de tweepersoonshuishoudens 55-74 jaar 
(B3). De tweepersoonshuishoudens 55-74 jaar (B3) lijken hier zelfs totaal geen belang aan te 
hechten. De voorkeursnormen wijken veel af. 

Met betrekking tot de grootte van de woonkamer blijken grote verschillen te bestaan bij de 
eenpersoonshuishoudens 35-54 jaar (A2), de eenpersoonshuishoudens 55-74 jaar (A3) en de 
tweepersoonshuishoudens 55-74 jaar (B3). Het onderzoek duidt erop dat deze doelgroepen in 
tegenstelling tot hetgeen Tibosch verondersteld (absoluut kenmerk) geen enkel belang hechten aan 
dit kenmerk. De grootte van de woonkamer lijkt door de eenpersoonshuishoudens tot 35 jaar (Al) 
juist wat belangrijker gevonden te worden. 

De voorkeursnorm ten aanzien van het aantal slaapkamers neigt in het onderzoek iets hoger te 
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worden vastgesteld. Over het algemeen komen de wegingsfactoren goed overeen. 

Uit het onderzoek blijkt dat niet iedere doelgroep een tuin of een balkon als gelijkwaardig 
alternatief aanmerkt. Van de normen en wegingsfactoren die Tibosch veronderstelt is niet duidelijk 
op welk van de twee vormen deze betrekking hebben. Een vergelijking kan daardoor niet worden 
gemaakt. 

Ten aanzien van de verwarming en ventilatie worden verschillen gevonden voor de eenpersoons
huishoudens tot 3S jaar (Al), de eenpersoonshuishoudens 3S-S4 jaar (A2) en de tweepersoonshuis
houdens SS-74 jaar (83). Het onderzoek duidt hier op een wegingsfactor 0, terwijl wegingsfactoren 
van 10 en S zijn verondersteld. De doelgroepen tweepersoonshuishoudens 3S-S4 jaar (82) en 
volledige gezinnen (DI) tonen een in grote lijnen overeenkomstig beeld, hoewel de voorkeursnor
men in de Sittardse praktijk iets hoger lijken te zijn. 

Het produktkenmerk 'lift' vertoont voor de doelgroep tweepersoonshuishoudens SS-74 jaar (83) het 
meest overeenkomende beeld, zij het dat de voorkeursnorm in het onderzoek op 3 is bepaald en 
door Tibosch op 4. De overige doelgroepen hebben afwijkende waarden. De doelgroep eenper
soonshuishoudens SS-74 jaar (A3) valt daarbij het meest op. In het onderzoek wordt een wegings
factor 0 gevonden terwijl wegingsfactor 10 (ook op basis van gezond verstand) wordt veronder
steld. In het algemeen lijkt weinig belang te worden gehecht aan dit aspect. 

Het vergelijken van de wegingsfactoren van de aandachtspunten met betrekking tot de buurt is niet 
mogelijk doordat Tibosch deze niet heeft toegekend . 

Aan de afstand tot de dagelijkse voorzieningen worden door 4 van de 6 doelgroepen hogere eisen 
gesteld dan verondersteld. De doelgroepen eenpersoonshuishoudens SS-74 jaar (A3) en tweeper
soonshuishoudens 3S-S4 jaar (82) schijnen hier echter totaal geen belang aan te hechten in 
tegenstelling tot de veronderstelde voorkeursnorm 3. 

In dit onderzoek zijn geen sterk afwijkende waarden gevonden met betrekking tot de afstand tot de 
basisschool. 

Een- en tweepersoonshuishoudens in de leeftijd van SS-74 jaar hebben volgens Tibosch de meeste 
absolute produktkenmerken. Onderhavig onderzoek duidt echter op het tegengestelde. Deze 
doelgroepen behoren tot degenen met de meeste relatieve kenmerken. De oorzaak daarvan ligt in 
het feit dat beide doelgroepen veelal tevreden zijn met alle mogelijk prestatieniveaus. Wellicht dat 
de woonvoorkeuren binnen deze doelgroepen te veel verschillen vertonen door het leeftijdsverschil. 
Tot de doelgroepen behoren zowel SS-jarigen als 74-jarigen. Het is aannemelijk dat SS-jarigen 
(veelal nog deelnemend aan het arbeidsproces) toch andere voorkeuren hebben dan 74-jarigen 
(slecht ter been, minder goede gezondheidstoestand e.d .). 

De gevonden verschillen in voorkeursnormen en wegingsfactoren tussen dit onderzoek en dat van 
Tibosch kunnen door twee factoren worden veroorzaakt. Ten eerste kunnen de verschillen worden 
veroorzaakt door lokale verschillen. Het onderzoek van Tibosch richt zich namelijk op de 
woningmarkt van Veldhoven. De tweede factor heeft betrekking op de andere wijze van vaststellen 
van de voorkeursnormen en wegingsfactoren. Binnen dit onderzoek zijn deze variabelen recht
streeks gemeten bij de verschillende doelgroepen. Het is plausibel dat een rechtstreekse meting tot 
betrouwbaarder resultaten leidt dan inschatting door de woningaanbieder. Met name deze tweede 
factor lijkt een grote rol te spelen. Te meer daar van een aantal produktkenmerken het belang in de 
totaalbeoordeling van een woonsituatie door een doelgroep minimaal blijkt te zijn ondanks het feit 
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dat het belang aanvankelijk wel werd verondersteld. Het is niet aannemelijk dat een produktken
merk dat in Sittard als totaal onbelangrijk wordt ervaren in Veldhoven van absoluut belang is. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Conclusies 

De conclusies en aanbevelingen vormen het afsluitende hoofdstuk van 
dit rapport. De conclusies worden getrokken aa11 de hand van de in het 
onderzoek gestelde onderzoeksvragen. Tevens zal een reeks aanbeve
lingen worden gedaan ten behoeve van nader onderzoek naar de voor
keursnormen en wegingsfactoren. 

De eerste twee onderzoeksvragen: 'Op basis van welke kenmerken kunnen huishoudens worden 
ingedeeld in (doel)groepen die dezelfde woonwensen aanleggen?' en 'Welke kenmerken van het 
produkt (de woning) worden betrokken in het woonkeuzeproces?' zijn in hoofdstuk 3 beantwoord 
middels bestudering van de literatuur. De in de literatuur gevonden resultaten zijn in het verdere 
onderzoek gehanteerd als uitgangspunt. Aanvankelijk is aangevangen met een segmentatie van de 
markt in 24 doelgroepen op basis van de variabelen huishoudenssituatie, de leeftijd van het hoofd 
van het huishouden, de aanwezigheid van kinderen en de hoogte van het huishoudinkomen. Tevens 
is van de veronderstelling uitgegaan dat in totaal 18 produktkenmerken een rol spelen in de keuze 
voor een woning. 

Hoofdstuk 4 is gewijd aan de vraag : 'Langs welke weg kunnen de voorkeursnormen en wegings
factoren worden bepaald?'. In hoofdstuk 4 is daartoe een methode ontwikkeld waarover het 
volgende kan worden geconcludeerd. 
De checklist t.b.v. de prestatiemeting (ontleend aan Tibosch, 1994) is op één punt wezenlijk 
aangepast door de huur/puntprijs een plaats te geven. De gemeten prestatie (bv. oppervlakte) wordt 
rechtstreeks gerelateerd aan de puntprijs, zodat een op de puntprijs geïndexeerde prestatie ontstaat. 
Uitgangspunt is dat de waardering voor een prestatie niet alleen van die prestatie afhankelijk is. 
Ook de huur die voor de betreffende prestatie moet worden betaald is daarbij van belang. Met 
name prijs/kwaliteitverhouding van de woning t.o.v. de die van de gehele voorraad is een 
belangrijke factor. De 20% regel (20% of hogere afwijking van de gemiddelde puntprijs leidt tot 
een prestatiescore hoger of lager) die wordt gebruikt om de huur aan de prestatie te koppelen lijkt 
het meest voor aanpassing vatbaar. Wellicht dat het percentage na nader onderzoek verhoogd dan 
wel verlaagd moet worden . Bij het verwerken van de huur in de prestatiemeting wordt geen 
rekening gehouden met eventueel door de huurder ontvangen huursubsidie welke de meting licht 
kan verstoren. In feite wordt in de gevallen waarin van huursubsidie sprake is, de waardering voor 
een woonsituatie gerelateerd aan een lagere huur (met subsidie) dan waaraan de prestatie is 
gerelateerd (zonder subsidie). 

De methode maakt het mogelijk op inzichtelijke wijze voorkeursnormen te meten. Door de methode 
eenvoudig te houden is tevens duidelijk wat de gevolgen zijn van de keuze voor een bepaalde 
voorkeursnorm. De methode kent in feite twee toepassingen . De eerste toepassing houdt in dat de 
woningaanbieder zichzelf allereerst een minimum percentage tevredenen ten doel stelt. Dit 
percentage is vervolgens bepalend voor de hoogte van de voorkeursnorm, omdat de voorkeursnorm 
zo wordt gekozen dat het percentage tevredenen hoger is dan het minimaal gestelde percentage. De 
tweede toepassing werkt juist omgekeerd. De woningaanbieder kan aflezen wat het percentage 
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tevredenen (ten aanzien van een produktkenmerk) is bij een bepaalde geboden prestatie. Daardoor 
is bijvoorbeeld bekend hoe sterk het percentage tevredenen verandert bij het veranderen van de 
geboden prestatie. Dit gegeven maakt het mogelijk de resultaten (klanttevredenheid)van de 
inspanningen van de woningaanbieder te meten. Met andere woorden: een woningaanbieder kan 
afwegen of de inspanning om de kwaliteit te verhogen, opweegt tegen de toename van de 
klanttevredenheid die daar het gevolg van is. Niet zonder meer kan worden geconcludeerd dat de 
voorkeursnormen die op basis van deze methode kunnen worden gevonden beter bij de werkelijk
heid aansluiten dan wanneer de voorkeursnormen worden bepaald op basis van ervaring (Tibosch). 
Het inzicht in hetgeen de voorkeursnorm voorstelt is wel groter. Het inzicht in de relatie tussen de 
inspanning van de aanbieder en het resultaat op de markt (klanttevredenheid) is vergroot. 
Het hanteren van een minimum percentage tevredenen om op basis daarvan de voorkeursnorm vast 
te stellen heeft tot gevolg dat een deel van de doelgroep te maken krijgt met overprestatie. Bij 
lagere prestaties dan de bepaalde voorkeursnorm is immers ook al een deel tevreden. Die reeds 
tevreden huishoudens wordt een hogere prestatie geboden dan strikt noodzakelijk. Op zich hoeft dat 
niet verkeerd te zijn zolang een overprestatie niet leidt tot een lagere waardering. 
De wegingsfactoren kunnen worden bepaald met behulp van de {3-coëfficiënt. Het nadeel dat kleeft 
aan het hanteren van de {3-coëfficiënt is dat de {3-coëfficiënten voor alle produktkenmerken en alle 
doelgroepen bekend moeten zijn om conclusies te kunnen trekken over het belang (absoluut, 
inwisselbaar, relatief) van de produktkenmerken voor de verschillende doelgroepen. Pas wanneer 
alle {3-coëfficiënten zijn berekend, is bekend wat de grootste waarde is die voorkomt. Vervolgens 
kunnen de overige {3-coëfficiënten worden gerelateerd aan de grootste waarde om het belang in 
termen van absoluut, inwisselbaar en relatief te kunnen omschrijven. 

Uiteindelijk richt het onderzoek zich op de daadwerkelijke bepaling van de voorkeursnormen en 
wegingsfactoren. In hoofdstuk vijf is aan de bepaling inhoud gegeven door de ontwikkelde methode 
te doorlopen in de case Sittard. De conclusies die hierna worden getrokken over de resultaten 
kennen daarom enige beperkingen. De conclusies gelden alleen voor de sociale huursector op 
Sittardse woningmarkt. De resultaten kunnen daarom niet zonder meer worden geprojecteerd op 
andere situaties. Het door de corporatie gehanteerde beleid is namelijk van grote invloed op de 
resultaten. Tevens is concurrerend aanbod van andere woningaanbieders buiten beschouwing 
gebleven doordat Stichting WVS een monopoliepositie inneemt op de woningmarkt. De op handen 
zijnde regionale toelating zal de monopoliepositie (deels) doen verdwijnen waardoor concurrerend 
aanbod wel degelijk van belang wordt. 

De eerste stap van de methode waarin de prestatie en de waardering wordt gemeten is erg 
tijdrovend gebleken. De gegevens moeten immers onder huurders worden verzameld. Door de 
inventarisatie met het woonwaarderingsonderzoek voor Stichting WVS (zie rapport deel 2: 'Aanzet 
tot strategisch voorraadbeheer Stichting WVS ' ) te combineren is de inventarisatie haalbaar 
gebleken. De combinatie impliceert echter wel een bredere opzet dan voor de doelstelling in dit 
rapport puur noodzakelijk is. De verwerking van de grote hoeveelheid data is alleen mogelijk met 
behulp van een statistisch software pakket zoals het hier gebruikte SPSS/PC+™. Daarnaast is een 
pakket dat data (automatisch) kan omzetten in grafische voorstellingen onontbeerlijk gebleken. 

Met behulp van SPSS/PC+TM is de tweede stap, het indexeren van de prestaties, vrij eenvoudig en 
snel te doorlopen. 

In stap 3 is in het onderzoeken van de verschillen tussen doelgroepen met name aandacht 
geschonken aan de rol van het inkomen in de woonwensen. De segmentatie van de markt op basis 
van het inkomen van het huishouden blijkt niet relevant te zijn. Hogere inkomens waarderen een 
geboden prestatie niet structureel lager dan de lagere inkomens. De overige variabelen waarop de 
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markt is gesegmenteerd (leeftijd van het hoofd van het huishouden, aantal personen in het 
huishouden en aanwezigheid van kinderen) zijn niet nader onderzocht. 

De data-set die is ontleend aan het woonwaarderingsonderzoek (zie rapport deel 2: 'Aanzet tot 
strategisch voorraadbeheer Stichting WVS ') beperkt het aantal mogelijk te onderzoeken doelgroe
pen tot 6. Van de doelgroepen eenpersoonshuishoudens van 75 jaar en ouder (A4), tweepersoons
huishoudens tot 35 jaar (BI), tweepersoonshuishoudens van 75 jaar en ouder (B4), eenoudergezin
nen (C 1 +C2) en de volledige gezinnen met drie of meer kinderen (D2) zijn niet voldoende cases 
voorhanden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat zelfs uit een data-set die bestaat uit in totaal · 
2581 cases, nog niet over alle doelgroepen betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan. 
Gestratificeerde steekproeven zijn daarom noodzakelijk. De 6 onderzochte doelgroepen beslaan 
echter wel 79% van de steekproef. De overige doelgroepen komen derhalve in kleine mate voor. 

Over de laatste stap van de methode, het bepalen van de voorkeursnormen en wegingsfactoren, 
kunnen de volgende conclusies worden getrokken. In eerste aanleg is gesteld dat 80% van de 
doelgroep tevreden moet zijn over een bepaalde geboden prestatie, wanneer de prestatie wordt 
bestempeld als voorkeursnorm. Door deze 80%-norm soepel te hanteren kan tevens rekening 
worden gehouden met het extra percentage dat wordt verkregen bij het verhogen van de voorkeurs
norm ofwel de afname van het percentage tevredenen bij het verlagen van de voorkeursnorm. Juist 
het hanteren van de combinatie van deze overwegingen heeft geleid tot realistische voorkeursnor
men. 
Het bepalen van exacte wegingsfactoren zoals in de methode van Tibosch 13 worden gehanteerd, 
blijkt in dit onderzoek niet mogelijk. Doordat met behulp van de 13-coëfficiënt alleen een indicatie 
kan worden verkregen voor het gewicht, is een compleet referentiekader (alle doelgroepen en alle 
produktkenmerken) nodig om enige uitspraken te kunnen doen omtrent het belang (absoluut, 
inwisselbaar, relatief) van de verschillende produktkenmerken. Slecht 6 doelgroepen zijn echter 
beschikbaar. In dit onderzoek is daarom volstaan met het omzetten van de 13-coëfficiënt in een 
indicatie (0/+/++/+++). Het belangrijkste resultaat met betrekking tot de wegingsfactoren is dat een 
aantal onderzochte produktkenmerken geen rol lijkt te spelen in de keuze voor een woning terwijl 
dit aanvankelijk wel is verondersteld. Het betreft de kenmerken: ontsluiting van de woning, afstand 
halte openbaar vervoer, speelgelegenheid kinderen tot 12 jaar, speelgelegenheid kinderen van 12 
jaar en ouder, veiligheid openbare ruimte en congruentie woongedrag. Door deze kenmerken niet in 
de identificatie van produkt-marktcombinaties te betrekken wordt het proces eenvoudiger. Niet is 
onderzocht of andere dan de veronderstelde produktkenmerken van belang zijn in het de keuze voor 
een woning. Van de volgende kenmerken is het belang wel aangetoond: de totale oppervlakte van 
de vertrekken, de grootte van de woonkamer, het aantal slaapkamers, de privé buitenruimte, de 
verwarming en ventilatie, de lift, de afstand tot de dagelijkse voorzieningen en de afstand tot de 
basisschool. Het belang van de kenmerken is niet voor alle doelgroepen even groot. 

Aangezien de voorkeursnormen die in dit onderzoek zijn gevonden geen grote verschillen vertonen 
met de door Tibosch veronderstelde voorkeursnormen kan worden geconcludeerd dat het inschatten 
van de voorkeursnormen door de woningaanbieder tot redelijk tot goede resultaten leidt. Het 
inschatten van het belang van een produktkenmerk lijkt meer problemen op te leveren. Geconclu
deerd kan worden dat het onder woonconsumenten gehouden onderzoek voornamelijk een bijdrage 

13 Tibosch stelt de wegingsfactoren op volgende wijze vast: 
voor het grootste deel van de doelgroep een absoluut kenmerk : I 0 
voor evenredige delen van de doelgroep een absoluut en een inwisselbaar kenmerk : 5 
voor het grootste deel van de doelgroep een inwisselbaar kenmerk : 3 
voor de doelgroep een onbelangrijk kenmerk (relatief kenmerk) : 0. 
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heeft geleverd aan een beter inzicht in het belang van produktkenmerken in het woningkeuzeproces. 

Tenslotte 
In dit onderzoek is een methode ontwikkeld die in de kern niet gecompliceerd is. De uitvoering van 
het onderzoek is echter bewerkelijk gebleken. Met het doorlopen van de verschillende stappen is 
veel tijd gemoeid, zeker als, zoals blijkt, een grote data-set nodig is om enige conclusies te kunnen 
trekken. Het uitvoeren van een dergelijk onderzoek voor de lokale woningmarkt is daarom niet 
altijd mogelijk. Wanneer echter een aantal van dergelijke processen doorlopen zijn kan meer zicht 
worden verkregen op de woonwensen en de lokale factoren die daar van invloed op zijn. Het 
afleiden van de woonwensen van de verschillende doelgroepen voor een lokale situatie kan daarmee 
worden vereenvoudigd. 

6.2 Aanbevelingen 
In het onderzoek is uitgegaan van 19, voor het woningkeuze proces, belangrijk geachte produktken
merken. Het bestaan van andere belangrijke kenmerken is niet onderzocht. Nader onderzoek naar 
andere kenmerken die mogelijk een rol spelen kan de betrouwbaarheid van de identificatie van 
PMC's verder te vergroten . 
Als gevolg van de te lage aantallen cases in een aantal doelgroepen zijn van de 12 uiteindelijk 
onderscheiden doelgroepen 6 doelgroepen in het onderzoek betrokken. Tevens is in verband met 
het tijdsbestek alleen de groep niet-verhuisgeneigden geanalyseerd. Onderzoek naar verhuisgeneig
den en de overige doelgroepen blijft (echter) van belang. 

De prestaties zijn aan de hand van een checklist aan de huur gerelateerd. Niet duidelijk is op dit 
moment of het laten vervallen van de relatie met de huur tot sterk afwijkende resultaten leidt. 
Misschien dat wanneer de huur buiten beschouwing wordt gelaten, een relatie tussen inkomen en 
woonwaardering wel aangetoond kan worden, gezien de relatie tussen huur en inkomen als gevolg 
van het woningtoewijzingsbeleid. Tevens strekt het tot aanbeveling nader onderzoek te doen naar 
de 20% regel (20% afwijking van de puntprijs van de gemiddelde puntprijs leidt tot een aanpassing 
van de prestatie-score). Een ander percentage kan mogelijk tot betere resultaten leiden. 

Van een aantal produktkenmerken blijkt het niet mogelijk te zijn een eenduidige prestatie te meten. 
Genoemd worden de bergruimte en de afwerking van het interieur. Van deze kenmerken is 
daardoor niet bekend wat de daadwerkelijke invloed is op de woonwensen. Zodra de prestatie wel 
eenduidig kan worden gemeten kunnen alsnog aan de hand van de beschreven methode voorkeurs
normen en wegingsfactoren worden bepaald. 

Een optie ter vervanging van de indexering van de prestatie op de puntprijs is een relatie te leggen 
met de woonlastenquote (=het deel van het inkomen dat besteed wordt aan huur waa.rbij tevens 
rekening wordt gehouden met huursubsidie). Inkomen en huur worden dan als het ware samen 
verdisconteerd. Een huishouden met een lage woonlastenquote zal de hoogte van de huur anders 
beoordelen dan iemand met een hoge woonlastenquote. Derhalve zal ook de waardering in relatie 
tot de huur verschillen te zien geven. Nader onderzoek naar de relatie tussen de woonlastenquote en 
de waardering is daarom wenselijk. 

In de ontwikkelde methode is ten behoeve van de wegingsfactoren regressie-analyse gebruikt voor 
de afzonderlijke produktkenmerken. De totaalbeoordeling van de woning (middels een rapportcijfer) 
is buiten beschouwing gelaten. Door gebruik te maken van multiple regressie analyse kan ook 
worden onderzocht wat het belang van een produktkenmerk is in de totaalbeoordeling. Mogelijk 
kan een dergelijke analyse de resultaten onderbouwen dan wel verbeteren. 
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Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

DE PRODUKTKENMERKEN UITGEDRUKT IN 
PRESTATIENIVEAU'S 

Niet geïndexeerd 

Woning en woongebouw 

Ontsluiting van de woning 
5. eigen voordeur aan privé terrein 
4. eigen voordeur aan openbaar terrein 
3. voordeur aan portiek 
2. voordeur aan gesloten galerij 
I . voordeur aan galerij 

Relatie tussen vertrekken 
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 
I . slaapkamer en badkamer op verdieping 

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

Totale oppervlakte vertrekken: 
het totale oppervlak van alle vertrekken, te weten: 
woonkamer, keuken, slaapkamers en badkamer 
9. 2: 90m2 

8. 80-90 m2 

7. 70-80 m2 

6. 60-70 m2 

5. 50-60 m2 

4. 40-50 m2 

3. 30-40 m2 

2. 20-30 m2 

I. < 20m2 

Geïndexeerd op puntprijs 

9. 2: 20,55 m2/f 
8. I8,26-20,55 m21 f 
7. I5,98-18,26 m21f 
6. 13,70-15,98 m2

/ f 
5. 11,42-13,70 m21f 
4. 9,13-11,42 m21f 
3. 6,85-9,13 m2/f 
2. 4,57-6,85 m21f 
I. < 4,57 m21 f 
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De grootte van de woonkamer 
5. ~30m2 

4. 25-30 m2 

3. 21-25 m2 

2. 18-21 m2 

1. < 18m2 

Het aantal slaapkamers 
5. ~ 4 slaapkamers 
4. 3 slaapkamers 
3. 2 slaapkamers 
2. 1 slaapkamer 
1. 0 slaapkamers 

Bergruimte 
5. ~ 10m2 

4. 8-10m2 

3. 6-8m2 

2. 4-6m2 

1. < 4 m2 

De privé buitenruimte: tot de woning behorende 
buitenruimten (tuinen, terrassen of balkons) 
Tuin of Balkon 
5. ~ 100m2 5. ~ 8 m2 

4. 75-100 m2 4. 5-8m2 

3. 50-75 m2 

2. 25-50 m2 

1. <25m2 1. 

3. 3-5 m2 

2 . <3 m2 

geen balkon 

Verwarming en ventilatie 
5. individuele e.v. (H.R.) en mechanische ventila-

tie met warmte terugwinning 
4. individuele e.v. (H.R. of V.R.) 
3. individuele e.v. 
2. collectieve e.v. 
1. diverse kachels of een aansluitpunt en 

rookgasafvoer 

Isolatie 
5. gevel-/dak-/glasisolatie 
4. glas-/gevelisolatie of glas-/dakisolatie 
3. glasisolatie 
2. gevelisolatie en/of dakisolatie 
1. geen isolatie 
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5. ~ 6,85 m21f 
4. 5,71-6,85 m21f 
3. 4,79-5,71 m21f 
2. 4,11-4,79 m21f 
1. < 4,11 m21f 

5. ~ 0,80 slaapkamers// 
4. 0,57-0,80 slaapkamers// 
3. 0,34-0,57slaapkamers/ f 
2. 0, 11-0,34slaapkamers/ f 
1. < 0,11 slaapkamers/ f 

5. ~ 2,28 m21f 
4. 1 ,83-2,28 m21 f 
3. 1,37-1,83 m2/f 
2. 0,91-1,37 m21f 
1. < 0,91 m21f 

Tuin of 
5. ~ 22,83 m21f 5. 
4. 17,12-22,83 m21f 
3. 11,42-17,12 m2/f 
2. 5,71-11,42 m2/f 2. 
1. < 5,71 m21f 

Balkon 
~ 1,83 m2/f 
4. 1,14-1,83 m21f 
3. 0,68-1,14 m21f 
<0,68 m21f 
1. geen balkon 



Lift 
5. lift stopt op elke entreelaag, loopafstand <30m 
4. lift stopt op elke entreelaag, loopafstand >30m 
3. geen lift bij 2 woonlagen of lift stopt niet op 

elke entreelaag 
2. geen lift bij 3 woonlagen 
I. geen lift bij 4 woonlagen 

Woonomgeving 

Afstand tot dagelijkse voorzieningen (winkel 
met supennarktassortiment, bank en/ of postkan
toor) 
5. < 300 m 
4. 300-500 m 
3. 500-800 m 
2. 800-1200 m 
I. ~ 1200 m 

Afstand tot halte openbaar vervoer 
5. < 200 m 
4. 200-300 m 
3. 300-500 m 
2. 500-800 m 
I. ~ 800 m 

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 
I. ~ 600 m 

Speelgelegenheid voor kinderen van 12 jaar en 
ouder (speelweide, trapveldje, basketbalveld) 
5. < 200 m 
4. 200-400 m 
3. 400-600 m 
2. 600-800 m 
I. ~ 800 m 

Afstand tot basisschool 
5. < 200 m 
4. 200-400 m 
3. 400-600 m 
2. 600-800 m 
I. ~ 800 m 

Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 
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Verkeersveiligheid in woonstraten (ver
keersleetbaarheid: vooral veiligheid voor spelende 
kinderen) 
5. optimale verkeersveiligheid in de hele buurt 
4. verkeersveiligheid in vrijwel de hele buurt opti

maal 
3. verkeersveiligheid niet overal optimaal , maar 

levert geen gevaar op voor spelende kinderen 
2. enkele verkeersouveilige situaties 
I. meerdere verkeersouveilige situaties in de buurt 

Veiligheid openbare ruimte: fysieke aspecten 
(stedebouwkundige opzet, groen, verlichting) kun
nen gevoelens van onveiligheid beïnvloeden 
5. de veiligheid voldoet in de hele buurt en heeft 

derhalve 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 hier en daar de ver
lichting te mager is 

2. de veiligheid is op nogal wat plaatsen onvol
doende; vanwege hinder van groen of te weinig 
openbare verlichting 

I . 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 

Congruentie woongedrag: het aantal klachten en 
probleemgevallen 
5. zeer sterke mate van congruent woongedrag: 

positief stimulerende omgeving 
4. sterke mate van congruent woongedrag: geen 

klachten noch probleemgevallen 
3. congruent woongedrag : een enkele klacht maar 

geen probleemgevallen 
2. mindere mate van congruent woongedrag: en

kele klachten en een enkel probleemgeval 
I . zeer zwakke mate van congruent woongedrag: 

klachten en een aantal; probleemgevallen 

(Zonder indexering: ontleend aan Tibosch 1994) 

N.B. 
Voor de produktkenmerken waarbij geen geïndexeerde prestatieniveau's zijn vermeld geldt de 20% 
regel. 
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Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

PUNTDIAGRAMMEN T.B.V. 
DE VERGELIJKING TUSSEN PRESTATIE EN WAARDERING 

Voor alle onderzochte produktkenmerken is per doelgroep een puntdiagram gegenereerd. Op de 
verticale as is het percentage positieve, neutrale en negatieve beoordelingen uitgezet. De horizontale 
as geeft de prestatiescores weer. Per prestatiescore is op deze wijze het percentage positieve 
beoordelingen af te lezen die van belang is voor de eerste bepaling van de voorkeursnorm. 
Van elk produktkenmerk is een waardering en een prestatie bekend. Onderstaande tabel toont per 
produktkenmerk de vraag die in de enquête t.b.v. het woonwaarderingsonderzoek in Sittard (zie 
deelrapport: 'Aanzet tot strategisch voorraadbeheer Stichting WVS ') aan de huurders is gesteld. De 
antwoordmogelijkheid is in de enquête opgesplitst in 5 categorieën, waarbij de middelste mogelijk
heid altijd ' neutraal' inhoudt. Ten behoeve van de voorkeursnormbepaling zijn deze categorieën 
opnieuw gecodeerd tot 3 categorieën: positief, neutraal en negatief. 

Tabel: p-coëfficiënten voor de regressie waardering op prestatie 

I Produktkenmerk Enquêtevraag 

Ontsluiting van de woning Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de woning vanaf de straat? 

Relatie tussen vertrekken Hoe tevreden bent u over de indeling van de woning? 

Afwerking interieur Hoe tevreden bent u over de afwerking van het interieur (tegelwerk, hang- en 
sluitwerk, e.d.)? 

Totale oppervlakte vertrekken Wat vindt u van de grootte van de hele woning? 

De grootte van de woonkamer Wat vindt u van de grootte van de woonkamer? 

Het aantal slaapkamers Hoe tevreden bent u over he aantal slaapkamers? 

Bergruimte Wat vindt u van de grootte van de bergruimte binnenshuis? 
Wat vindt u van de grootte van de bergruimte buitenshuis? 

Privé buitenruimte - tuin Wat vindt u van de grootte van de tuin? 

Privé buitenruimte- balkon Wat vindt u van de grootte van het balkon? 

Verwarming en ventilatie Hoe tevreden bent u over de verwarmingsinstallatie? 

Isolatie Hoe tevreden bent u over de warmte-isolatie van uw woning? 

Lift Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de woning vanaf de straat? 
Hoe tevreden bent u over de loopafstand tot de lift? 

Afstand tot dagelijkse voorzieningen Hoe beoordeelt u de afstand tot winkels waar u uw dagelijkse boodschappendoet? 

Afstand tot halte openbaarvervoer Hoe beoordeelt u de afstand tot de bushalte? 

Speelvoorzieningen <12 jaar Wat vindt u van de afstand tot de speelvoorzieningenvoor kinderen tot 12 jaar? 

Speelvoorzieningen >12 jaar Wat vindt u van de afstand tot de speelvoorzieningenvoor de oudere jeugd? 

Afstand tot basisschool Hoe beoordeelt u de afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool? 

Verkeersveiligheid in woonstraten Wat vindt u van de verkeersveiligheid in de directe omgeving van uw woning? 

Veiligheid openbare ruimte Wat vindt u van de veiligheid in de buurt overdag? 
Wat vindt u van de veiligheid in de buurt 's avonds? 

Congruentie woongedrag Ondervindt u overlast van uw buren? 
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Afbeelding 8 .2.1. 

1--- Negatief 
Legenda 

__._ Neutraal ··+··d 
N atief 3,7 0 2 0 
Neutraal 18,5 0 21 ,6 0 
Posttiet n,6 100 76,5 100 

Afbeelding 8 .2.3. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 

1 00 ~--:=O"'n"'ts""lu,..it,._· n:<>gc.:v:=a:..:.n :=d-=-e--=:w:.::o"'n,icn,.g"'/D:.:o:.::e"'lg.,_ro::.:e:rp:.:A_::3:__ 
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' ~ 40 
0.. 

20 ...... ~-------___::-__,--=--=-=- -...::.+::::-------
2 3 4 

Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

--- Negatief __._ Neutraal --+-- Posttiet 

Ne tiet 6,3 0 0 0 
Neutraal 18,8 33,3 17,9 16,7 
Posttiel 75 66,7 82,1 83,3 

Afbeelding 8 .2.5. 

100 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Ontsluiting van de woning/Doelgroep B3 

- ••• •• Ir •• 

5 

5,3 
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~ 40 - ------------------------ ··-------
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Prestatie per puntprijs 
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1---
N atief 
Neutraal 
Positief 
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0 
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Afbeelding 8.2.2. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
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Prestatie per puntprijs 

L± Legenda 
Negatief __._ Neutraal --+ -- Posttiet 

6,7 0 3,4 14,3 
33,3 0 10,3 14,3 

60 100 66,2 71,4 

Afbeelding 8.2.4. 

100 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Ontslui~~~ van de woning/Doelgroep B2 
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1 2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

1--- Negatief 

Legenda 
__._ Neutraal .. + .. Posttiel 

Negatief 0 0 0 0 1,9 
Neutraal 30,8 0 26,7 9,5 7,7 
Positief 69,2 100 73,3 90,5 90,4 

Afbeelding 8.2.6. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
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3 ' 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 
__._ Neutraal .. + -- · Positief 

5 

Negatief I 13,3 0 4,8 4,2 2,4 
Neutraal 20 0 14,3 19,7 5,3 
~sttiet _j_ ___ ~66~,7~_~100~ ___ 8~1~--~76~,1~_~92~,~2 



Afbeelding 8 .2.7. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
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Afbeelding 8 .2.9. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
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Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

--- Negatief __._ Neutraal ··+·· Pos~ief 

Ne tiet 12,5 0 2,3 0 0 
Neutraal 16,7 14,3 16,3 6,3 0 
Pos~ief 70,8 85,7 81,4 93,8 100 

Afbeelding 8 .2 .. 11. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
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Prestatie per puntprijs 

Legenda 
__._ Neutraal 

0 
16,7 
83,3 
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Afbeelding 8.2.8. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 

100 r··· ~~tie tussen vertrekken/0~:~~~~-~- A2 

80r. .· 

~ 

~ 80t~::_·~· · · · ·~-~ -· . . . • . 

·:== 
2 

Negatief 

Ne atief 17,4 
Neutraal 21,7 

3 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 
__._ Neutraal 

0 13,2 
20 15,1 

··+ ·· Pos~ief 

0 
0 

Positief 60,9 80 71 ,7 100 

Afbeelding 8.2.1 0. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Relatie tussen vertrekken/Doelgroep 82 
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Prestatie per puntprijs 

1-.- Negatief 

Legenda 

__._ Neutraal · · + · · Pos~ief 
Negatief 11,9 7,7 0 
Neutraal 28,6 19,2 100 
Pos~ief 59,5 73,1 0 

Afbeelding 8.2.12. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
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Afbeelding 8.2.13. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 

60 - Afwerking interieur/Doelgroep_~1~------------

50 
.+. ;• 

---~--------~.:.;r---

40 +-------------------------:·~~--~- ----~-

1 I ' 
~ 30 -- - ------- --- ~-_/_- ---- _ :_·~ 

~ -· + 
~20 +-------------~r---------------~-----

0 +-------~~------,--------,--------, 

1 2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

Ne atief 0 37,8 21,1 
Neutraal 0 31,1 26,3 
Positief 31,1 52,6 

Afbeelding 8 .2.15. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Afwerking interieur/Doelgroep A3 

5 

14,3 
57,1 
28,6 

60 ----.-.. ..-:---~---

50 
...... ·· 

... 
10 +-----------~--------------

0 +-------,-
1 2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

----
Negatief __.._ Neutraal ··+·· Pos~ief 

Ne tiet 33,3 42,e 25,4 6,9 42,9 
Neutraal 33,3 42,9 28,6 34,5 14,3 
Positief 33,3 14,3 46 58,6 42,9 

Afbeelding 8.2.17. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 

50 
Afwerking interieur/Doelgroep 83 _______ _ 

.+. 

/ 

10 +--------

0 +---------, -- ~-----------,-----------,------------, 
1 2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 
,------------------:-Leg--en-da ------~ 

l_±__ Negatief __.._~~_""_aal_ _:_:±::· Positief i 

Afbeelding 8 .2.14. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 

70 - Afwerking interieur/Doelgroep A2 

60 - ------~-~;;:--------------
50 +----------------~~--------------~c+ 

"
8,40 - ~ . 

~30-t----~-~~~·_._···-~_· __ _ !! ... ... .... ...... .., .. . --

8'. ··· .... ;<~ ~·- ... __ __ 

~ +---------------~~ ... 7.~--------~~~~ 
// --. 

10+-----_,L_ __________ _ 

/ 
0+-------~----,----,----, 

1 2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

[_ ____ Legenda 
Negatief __.._ Neutraal ·-+·· Positief 

Ne tiet 66,7 66,7 51 37,5 33,3 
Neutraal 0 0 31 ,4 25 16,7 
Pos~ief 33,3 33,3 17,6 37,5 50 

Afbeelding 8 .2.16. 

Percentages Positief/Neutr!l.ai/Negatief 

100~----~A~fw~e=r~~~n~g~in~te=r~ie~u~~~D~oe=lg~r~o~ep~B=2 ________ _ 

80 +-~---------------------------------

~ 60 -- "'-. 

~ 40 --~ ....... / ~ .. ··•···.. . / 

8'. / \. ------- .. x:.>: ..... . 
I ;,; .. ---~-- ... 

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

----
Negatief __.._ Neutraal ·-+·· Pos~ief 

Negatief 0 57,1 57,8 25 
Neutraal 0 28,6 31,1 25 
Pos~ief 100 14,3 11,1 50 

Afbeelding 8.2.18. 

60 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Afwerkin>) interieur/Doelgroep D1 

5 

50 
25 
25 

.... . + 

.. 

10 -t--------------~-----------------------

I • 
0 - f ---~-~~---t··· 

1 2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

1 ---- Negatief __.._ Neutraal · · +· · · Positief 

N atief 55,6 51,9 41,2 20 
Neutraal 44,4 27.4 ~.6 33,3 
Positief 0 ~.7 38,2 46,7 



Afbeelding 8 .2.19. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Grootte Woning/Doelgroep A 1 

.+ . ... ·+ ·· ···+' 

80 +-------~~--------------------

•·······+" 
~ 60 +-------~--- --- ------------ ---~-- ---- . 
ë 
~ /f. 40 +-----

0 +----.---.--~~~~-~~~--~---. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda Pos~ief _ __I --- Negatief -+- Neutraal ··+ ·· 

Ne 11 ,1 14,3 0 0 7,7 0 
Neu 22,2 14,3 7,1 10,:> 3,8 0 
Pos i 66,7 71,4 92,9 89,7 88,5 100 

Afbeelding 8 .2.21 . 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Grootte Woning/Doelgroep A3 

9 

100 ,------- .-... -.. -. -.. -.• - .-.. -. . -. -. - .-. =·t----.7 
80 +------: ... 7. "--------------'--7~ 

8, 60 +---------------~---------- -
~ 
~ /f. 40 +------------ -------------

20 +------

2 3 4 5 6 7 8 9 
Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

--- Negatief -+- Neutraal ·+ .. Positief 

N 10,3 3,7 3 4,8 0 0 0 
Neut 13,8 3,7 9,1 2,4 0 28,6 0 
Po si 75,9 92,6 87,9 92,9 100 71 ,4 100 

Afbeelding 8 .2.23. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Grootte Woning/Doelgroep 83 

100 -+------------------------------~ 

+······ ·+- . .+ · 
.. +···· ·· -+-...... + 

------- --------------

20 +--------- ,.---------...-- ....... 
-~ .... -/ 

o.----.--~ -~ --~ --s.....--y~ 

1---
Ne 0 
Neut 0 
Posi 100 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Prestatie per puntprijs 

Negatief 
Legenda 

-+- Neutraal 

6,3 10,3 18,4 
87,5 86,2 78,9 

Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

Afbeelding 8 .2.20. 

100 

80 

8, 60 
~ 
~ 40 -
Q. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Grootte Woning/Doelgroep A2 

2 

.·• ··· ... 
+-...... ., 

3 4 5 6 7 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

8 

I --- Negatief -+- Neutraal .. + .. Positief 

N 100 0 8,3 20,8 9,4 12,5 0 
Neut 0 0 16,7 8,3 3,1 6,3 0 
Po si 0 100 75 70,8 87,5 81 ,3 100 

Afbeelding 8 .2.22. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Grootte Woning/Doelgroep 82 

9 

0 
0 

100 

100 ,-------~------------------~--~ 

... ......... 
80 .... .., 

&6o ------------------------
~ 
ê 8!. 40 · 

3 4 5 6 7 8 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

I --- Negatief -+- Neutraal ·+· Pos~ief 

Neg 0 0 22,2 10,6 8,8 0 
Neut 0 20 ') 4,3 11 ,8 0 
Po si 100 80 77,8 85,1 79,4 100 

Afbeelding 8 .2.24. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Grootte Woning/Doelgroep D1 

• 9 

0 
0 

100 

100 ,-------~--~-------------------

.+· ··· ···· 
80 +--------~------~~---

.... 
&60 -------------~---:~-----~ 
~ ...•. 

j 40 -~------------------

3 4 5 6 8 9 
Prestatie per puntprijs 

[ --- Negatief 
Legenda 

-+- Neutraal .. + .. · Pos~ief 

~==~~=~ ---gT- g 1 :.~ ~~:~ ~~:~ ~: ~ 5,~ 
Posi 100 100 58,3 54,5 71 ,3 66,4 94,7 
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Afbeelding 8.2.25. 

100 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De grootte van de woonkamer/Doelgroep A 1 
---- ----·-·----~~~~---··---+ 

.+- ·· ······· .. --+•'' 

80 +----~-----------------

~ 60 -i-"-------·--·-···--·-·· ···· ··--····-- . ·········------

ill ! 40 +----------------------------------------------

2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

I 
legenda 

----
Negatief _...... Neutraal ··+·· Pos~ief 

Ne tiet 16,7 11,1 5,6 0 0 
Neutraal 25 0 2,8 0 0 
Pos~ief 56,3 88,9 91,7 100 100 

Afbeelding 8.2.27. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De grootte van de woonkamer/Doelgroep A3 

100 - ------------------·------
...... . -+- ...... ...... .. ... 

80 +----~~~~~~~~~~+~·-·-·------------

~60 +-------------------------
ë 
~ 
~ 40 -

--------------- ··· ··· -----------

3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

L--- legenda 

Positief I Negatief _...... Neutraal ·+·· 
Negatief 0 12,5 9,3 7.4 0 
Neutraal 10,8 13,3 7.4 0 -~ Positief 89,2 80 83,3 92,6 

Afbeelding 8.2.29. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De grootte van de woonkamer/Doelgroep 83 

100 

.. .. +·· ········· ·· ··+ 
60 +-----'-"-'-<~-~·~··~· ~· _ .. _. _· +_·.:.:~----·----

-----0 -----~-----~------~~-~ 

1 2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

Afbeelding 8.2.26. 

100 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De grootte van de woonkamer/Doelgroep A2 

80 ·· ····· · ····· ··+·· ·· ··········+--
...... + 

------------------

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

I 
legenda 

----
Negatief _...... Neutraal ··+··· Pos~ief 

Negatief 16,7 16,7 5,3 13 
Neutraal 0 0 7,9 8,7 
Positief 83,3 83,3 86,8 78,3 

Afbeelding 8 .2.28. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De grootte van de woonkamer/Doelgroep 82 

5 

4,5 
4,5 

90,9 

100.---------------------

80 ±~~~~~~~-----~~~~··~··_··_··_·_· ·_·+ ....... 
160+--------------------

~ 
~ 40 +--------------------

20 

0 
1 2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

1--- Negatief 
legenda 

-+- Neutraal · · +· · · Posniet 

Ne atief 11,1 0 9,5 
Neutraal 11,1 7,5 9,5 
Pos~ iel 77,8 80 72,5 81 

Afbeelding 8.2.30. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De grootte van de woonkamer/Doelgroep D1 

3,2 
9,7 

87,1 

100.---------------------

80 -~----------------~~·· 

2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

legenda 
Negatief -*"- Neutraal · · +· · · Positief 

14,3 38,9 25,8 24,8 9,8 
28,6 11,1 18 16,2 5.4 
57,1 50 56,2 59 84,8 



Afbeelding 8 .2.31 . 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Aantal slaapkamers/Doelgroep A 1 

100 ,-----------------~--------~-------+ 

80 -j---------------~~----------~------~ 

I''\ ... . 
1J, 80 -!--'.-----<-·-- ---~------------------- --
~ '\ 
" '\ ~ 40 -1-----:'lr---·-·---·-------------

..__ .. .... '\\. 

2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

--11-- Negatief -+- Neutraal .. + .. . Pos~ief 
Ne lief 25 14,7 0 0 0 
Neutraal 75 20,6 19,4 0 0 
Pos~ief 0 64,7 80,6 100 100 

Afbeelding 8.2.33. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Aantal slaapkamers/Doelgroep A3 

100 +.--------------------------~--------

....... ....... ..... ... ... .... 
80 -l-----~~~~~-~··_· ·_+_·_··-· -~--------------... .. 

~00 -1-------~--------------------------

~ .r. 40 +-------------------· ----------------

20 +------------------

--...:::..-------
~ -------__::: 

-----, 0 
1 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

.. + .. . Pos~ief I --11-- Negatief -+- Neutraal 

N atief 0 10,4 3,3 0 4 
Neutraal 0 14,6 11,7 6,1 8 
Pos~ief 100 75 85 93,9 88 

Afbeelding 8.2.35. 

100 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Aantal slaapkamers/Doelgroep B3 

... · +·· . . . . . .... .. ... 

80 -!-----'-":------ --~~--;-:-:-:-~---------~----.... .. 
1J, 80 -+----------------------------··- - - ----~---· 

! .r. 40 -+-------------~---------~------

20 -+--------~ --. ..._ ·----~-- -

~ ----:---:- .~-.: 
0 ~ 

3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

.. + :~ ~~s~=f _ __] --11-- Negatief -+- Neutraal 

Ne atief 0 tt,6 3,6 
Neutraal 0 18,6 18,1 
Pos~ief 100 69,8 78,3 

Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

Afbeelding 8.2 .32. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Aantal slaapkamers/Doelgroep A2 

100 
.. •···············+ 

80 . -------~---------... -;:.,..-'-'----------------

2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

--11-- Negatief -+- Neutraal · · +· · · Pos~ief 
N atief 33,3 25 11,8 0 0 
Neutraal 0 37,5 11,8 2,8 7,7 
Pos~ief 66,7 37,5 76,5 97,2 92,3 

Afbeelding 8.2.34. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Aantal slaapkamers/Doelgroep B2 

100 ,--------------------------~~-------.... ..... .... 
. ...... 

80 -j-------------------~~-------------

. .. 
1180 +-----------~~---------------------

1 40 +----------"··_.· · .... · -----------------------

200t=----f-'~~~---<jl --~ _......-...-• ---- ~--
2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

[ 
Legenda 

--11-- Negatief -+- Neutraal ·+ .. Pos~ief 

Ne atief 50 18,2 0 0 
Neutraal 0 13,6 3,2 16 
Pos~ief 50 68,2 96,8 84 

Afbeelding 8.2.36. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Aantal slaapkamers/Doelgroep 01 

100 

··· ······+ 

t60 
~ .r. 40 ~----------------------------------

+' 

20+--------~~~~------~':-___ __ 
~ . 

0 
2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

r Legenda 

I_ --11-- Negatief -+- Neutraal ·+· Pos~ief 

f~~~~FF~=gF~ 27,8 6,5 5 
25 13 10,1 

Positief 100 47,2 80,5 84,9 

83 
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Afbeelding 8.2.37. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Bergruimte (binnenshuis)/Doelgroep At 

Legenda 

__. Negatief 

··+·· Pos~ief 
32,4 25 
16,2 25 
45,9 31,3 

5,4 18,8 

__._ Neutraal 
-+-· Niet aanwezig 

Afbeelding 8.2.39. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Bergruimte (binnenshuis)/Doelgroep A3 

2 3 
Prestatie per puntprijs 

Negatief 
Pos~ief 

Afbeelding 8.2.41. 

ra-., 
~20 
Q. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Bergruimte (binnenshuis)/Doelgroe,: B3 

0 +--~~---T~-------,------,-~~----, 

2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

Afbeelding 8.2 .38. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Bergruimte (binnenshuis)/Doelgroep A2 

70 ~---~--.~ .. w~ • •• -------~~.------~~~---

OO +-~~~~~~-~~~-~--~~-

i \ 
50 +--~-----~~-~r---~---~ 

t40 'J. \ ~ .. ..... .. 
1bo -' ·· ... ...... \_/······· ··· ~ 
~20 'v' /. ..::: 

10 ~.:..:.-- / ""- / \ --~ 
0 t-·---:-:::.., .r ~---\· -·-·-·-+ 

1 2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

__. Negatief 

··+··· Pos~ief 

Legenda 
__._ Neutraal 
-+-· Niet aanwezig 

Afbeelding 8 .2.40. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Bergruimte (binnenshuis)/Doelgroep B2 

5 

00,-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

70 - .....-'\. 

60 / \ 
&50 ,/ \. .•. . - ~ 
~40 \ /"-... 

~30 . .- ·\ /.. --~ 
·. _'\./-_..:.·_,_,._..;;:_ "--." 

20 --~---:.:.:.:.-.:-.:·-- • 
10 +=~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0+-------~~~-~----·--.· ____ ·_-+,_--·-_·-_·_-~· 
3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

Legenda -..- Negatief __._ Neutraal 

·-+-· Pos;tiet -+- Niet aanwezig 

Ne atief 53,3 75 17,6 50 22,6 
Neutraal 13,3 12,5 23,5 23,5 19,4 
Pos~ief 33,3 12,5 52,9 20,6 54,8 
Nietaan 0 0 5,9 5,9 3,2 

Afbeelding 8.2.42. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Bergruimte (binnenshuis)/Doelgroep 01 

60 ,-----------------------------~-

~ 50-1-----/--F=-=~:_____~""-···_... .... 
m40 +---7~----~~~------c~

~30~··~;/. __ ·· __ ····~···-·~---------~--T~--~~ 
~ ................... · ..• ,.· 
Q.20 --------=----..:::-...... --------------

10 
......... .....---_. 

-·-·-·- ~~-----+-·-·- · -· 0 +--~~-=~~--~~r-~~~-,~~~-, 

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

-----~--~~~~--~~~~ 

Legenda 
__._ Neutraal 
-+- Niet aanwezig 

5 

25 52,2 51,8 56,5 31,3 

~~~, ---31,,~3r--~1~7,~4r--~7,~2+---~1~2,~1r--~1~5~,2 
37,5 30,4 39,8 25 50,5 

6,3 0 1,2 6,5 3 



Afbeelding 8.2.43. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Bergruimte (buitenshuis)/Doelgroep A 1 

80 
70 4---------------------------------~~ 

80 +-----------------------------~~----

g,eo +-~c:--------------,------~---
~40 +-------'-'~~-"------------------------
~30 +----====~==----------------------
20 ~~----:~/~~-·/ -~--··~~~~~--~~~L/_~ __ .~,~,~--

// />< /~ '· .. 
10~~--~~~~~~~,--~/~~--~~~--~--~. 
0 +---------,-------~~------,--------. 

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

Negatief _.,_ Neutraal 
Pos~ief -+-· Niet aanwezig 

7,1 25 12,5 
28,6 25 12,5 
35,7 50 50 
28,6 0 25 

5 

9,1 
4,5 

72,7 
13,6 

Afbeelding 8 .2.45. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Bergruimte (buitenshuis)/Doelgroep A3 

100 ,------------------------------------

80 +-------------------------~~~·~~----

~ · · ~ 
~80 4---------------------~------------~ 
t: 
~ .. . ....... .............. .. . 
~ 40 +-----------------~-----------------

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

--11- Negatief _.._ Neutraa 
.. + . Pos~ief -+-· Niet aanwezig 

17,1 24,2 14.~ 3,3 
20 6,1 28,6 6,7 

54,3 48,5 42,9 83,3 
8,6 21 ,2 14,3 6,7 

Afbeelding 8.2 .47. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Bergruimte (buitenshuis)/Doelgroep B3 

5 

0 
10,7 
64,3 

25 

70 ,-------------------------------------

80 +---------------~~·-"'_"_· _· _ .. _. _"~*·-~~---
··· ·+ 

50 +-------------~~-----------·---------

t40 +--------·--~-----------------------
~30 .. . - ~· ... ·· _______________________ _ 

~20 ~ - - - ~· . ..... ,:·~ 

10 ~- _.À, . ...._ __ _____ __. 

0 

Negatief 
Neutraal 
Pos~ief 

Nietaan 

---.---------, 
3 

Prestatie per puntprijs 

Legenda ;:] 
--11- Negatief _.,_ Neutraal 
..... . Pos~ief -+-· Nietaanwezig 

31.4 35 
13,7 10 
31 ,4 25 
23,5 30 

11 ,5 
19,2 
65.4 

3,8 

11 ,e 
19,7 
60,5 

Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

Afbeelding 8 .2.44. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 

.,80 . 

:= r~·- .......... ."".,.._"' 
!:es.~ 

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

Negatief _.._ Neutraal 
Pos~ief -+- Niet aanwezig 

30,8 0 16,7 
7,7 0 5,6 

Pos~ief 38,5 100 50 
Nietaan 23,1 0 27,8 

Afbeelding 8 .2.46. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Bergruimte (buitenshuis)/Doelgroep B2 

5 

7,7 
19,2 
61 ,5 
11 ,5 

70 ,-·------------------------------------

60 +-----------------------------.-.~ . . ~.~~ .. ~ .. _·• ..... ..... . 
50 .. ..... .. ... 
~ ..... 
fO ·:\····/ ~ 
~30 ~·~.~----------------~~~~---------
20~--~--------------------~~~~----

\....... . --------- ~~ 
10 ;:::.,._..... '\. >·--- // , 
0 -·~------_.L---~---'-·~'--------~~------, 

3 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

--11- Negatief _.,_ Neutraal 
· · +· · · Pos~ief -+-· Niet aanwezig 

42,9 41,2 23,5 
0 11 ,8 20,6 

42,9 47,1 55,9 
14,3 0 0 

Afbeelding 8.2.48. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Bergruimte (buitenshuis)/Doelgroep 01 

5 

6,7 
13,3 
63,3 
16,7 

80 , - ------------------------------------

so f=~==---=~~~~~------
~ .+ 

i~ 1-----:~~·~·~·~--------------~~ .. xc---:~~ 
~30 +-----------------'-'-+o.------""""----~ .......... o-

~20 -~c-"--·-------·---~----------=--=~-----1 

10 +----"--·,~ ..... ~--~---~-------------~~--~·-=-·---· ___ . .......... 

0 · ~·-----r----~-~-4~~---·------.-------, 
1 3 4 5 

Prestat ie per puntprijs 

& Legenda 
Negatief _.._ Neutraal 
Posniet -+- Niet aanwezig 

48,7 50 52,9 41 ,9 25,5 
20 8,3 15,3 19,4 16,3 

33,3 41,7 30,6 29,8 44,9 
0 0 1,2 8,9 13,3 
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Afbeelding 8 .2.49. 

100 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De privé buitenruimte (tuin)/Doelgroep A 1 \ ----

~4--~L_ _ ____________ ~----

------------------------"-c 

201'. . / 

~ / 
0~----~~------~------~~----~ 

1 2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

Negatief -+- Neutraal 
Pos~ iel --+-· Niet aanwezig 

Afbeelding 8.2 .51 . 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De privé buitenruimte (tuin) /Doelgroep A3 

100.-------------------
....... .. ................. .. ····· .......... . 

-----'-'-:.-...... 

" g> ~ -~-------------------

ë 

~40 
~ 

20 ----
2 3 

Prestatie per puntprijs 
----------------~ 

Legenda 

--- Negatief -+- Neutraal -· +· · · Pos~ief --+-· Niet aanwezig 

N atief 0 0 16,7 4,2 
Neutraal 0 10 0 4,2 
Pos~ief 80 90 83,3 91,7 
Niet aan 20 0 0 0 

Afbeelding 8 .2.53. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De privé buitenruimte (tuin)/Doelgroep B3 

5 

4 
12 
80 

4 

100 ,-- -----------------

........ 
804-----------.~,~-~--~-- ~--~--~~~--

Ql 
g>~~~~~~~~------------

ë i ~4---------------------
20 ~-- --

..,...,.=--'""~ - - ..... 
~ ~~'-~-~~---------~_.--~------
0~- ....., ...... "'"""' · - . -~ 

1 2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

1

-------------- legenda-

--- Negatief -+- Neutraal 
_· :_::~:: : . . !~~iE!f_ --+- Nietaanwezig 

Afbeelding 8 .2.50. 

N 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De privé buitenruimte (tuin)/Doelgroep A2 

' · 
... .. ... + . . .. 

:~ 
1 2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

~-~ 
Legenda 

Negatief -+- Neutraal 
Pos~ief --+- Niet aanwezig 

atief 0 0 0 0 
Neutraal 33,3 0 0 20 
Pos~ief 66,7 100 100 80 
Niet aan 0 0 0 0 

Afbeelding 8.2.52. 

Ql 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De privé buitenruimte (tuin)/Doelgroep B2 

100 ,-------------------

80 -l--------------~~~~-+ ...... ..... .. ... .............. 
g>~ 4-------~~----------
ë 
~ ~ 40+--------------------

.._ 
20 +-----~-~>~~"~'-~-~~=-------,_ __ ~ 
0+----~--------~--------~-------. 

3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

--- Negatief -+- Neutraal · · +· · · Posniet --+- - Niet aanwezig 

Ne stief 20 20 14,3 7,7 
Neutraal 26,7 10 9,5 11,5 
Pos~ iel 53,3 70 76,2 80,8 
Niet aan 0 0 0 0 

Afbeelding 8 .2.54. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De privé bu~enruimte (tuin)/Doelgroep Dl 

80 ,-------------------~ 
.+ ............... + 

70 +---------------'~----

~4----------~~-------
+············ ····· 

~+---~~------------
W40 4------------------
~~+----~==--=--.c~--------

20 ~-----------~~~~-~----

10 +------=~--~~~~~~~~~ 
0 eooc-'- -·-·-·~ · 

2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

legenda 

-+- Neutraal 
--+- Niet aanwezig 

32,6 30,2 13 10,9 
6,5 11,6 14,1 10,9 

54,3 55,8 72,8 78,3 
6,5 2,3 0 0 



Afbeelding 8.2.55. 

100 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De privé buitenruimte {balkon)/Doelgroep A 1 

OO +-------------------------~·~·~·~~-
'+ .. 

~00 ~~----~~----------~~----------
ë 

~ 40 +---'.....-"--
· .. 

a. 

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda --. Negatief _.._ 
·-+·· Posniet -+-· 

N atief 22,2 30 41,2 
Neutraal 0 10 20,6 

11 ,1 00 32,4 
66,7 0 5,9 

Afbeelding 8 .2.57. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De privé buitenruimte (balkon)/Doelgroep A3 

100 

00 ....... 
., 
~00 ·· ········ ····+ ë 
~ 40 ., 
a. 

20 

0 ~----;-
2 3 4 

Prestatie per puntprijs 

Legenda --. Negatief _.._ Neutraal 
.. + .. Posniet ........... Niet aanwezig 

N at iel 42,9 17,6 22,5 0 
Neutraal 14,3 23,5 20 25 
Posniet 28,6 58,8 57,5 75 
Nietaan 14,3 0 0 0 

Afbeelding 8 .2.59. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De privé buitenruimte (balkon)/Doelgroep 83 

5 

... ..... 

7,1 
7,1 

85,7 
0 

70 .-------------------------~~~ .. ~ .. ~ .. ~ .. -. -.. - .• 

60 +-------------------~~----------

00 ~--------------t 40 ,_ ...... _ .. ______________ ,_ 

., ........ 
~30 r--. .,.. ------......... 

20 .· :-...-- --- ----"-~==:-=-=:. 
10 r-- ' ·..._--·----------"-"-='=------=~-------

· .... . - --·-·- ·- -
o +--------,--------.---~~~------ · --t 

Negatief 
Neutraal 
Posniet 
Nietaan 

3 4 
Prestatie per puntprijs 

-w. Negatief .. + .. . Posniet 

42,9 
14,3 
14,3 
28,6 

5 

Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

Afbeelding 8 .2.56. 

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

-w. Negatief .. + .. . Posniet 

Afbeelding 8 .2.58. 

Legenda 
_.._ Neutraal 
--+-· Niet aanwezig 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De privé buitenruimte (balkon)/Doelgroep 82 

5 

100 t------------------------------------

80 +-~-------------------------------

" . "" ~oo+---~~~-~L~~"'~----------------------
~ ··... ............_"----.............. 
~ 40 t--~-;~~-~ •. ~ .. -.. -.. -./~/~~====~~~~-~-~ ........ ~·:·. 

20 ··. . ·· ············· • 

ol( _____ _ _.. 

2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

--- Negatief _.._ Neutraal 
.. + .. Posniet 

___._ 
Niet aanwezig 

Ne atief 0 66,7 36,4 33,3 
Neutraal 0 0 45,5 00 30 
Posniet 100 33,3 18,2 16,7 40 
Nietaan 0 0 0 0 10 

Afbeelding 8 .2.60. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
De privé buitenruimte (balkon)/Doelgroep D1 

100~--------~--------------------------

.,00 +---------~~------------------

~00 -r---------------~-=~------,~~----
~ ..........._ ,. 
~ 40 -~------------------------------.-. . ~.~-- ~'w~ 

20 +--------------.~. ~-~~---~·="~·~ .. = .. ~·~ .. ~~-------
.. -:..:- .......... 

0~------~~-~~------~------~--------~ 
3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

l-~ Negatief Lege~ Neutreal 

.. +- · _Po_s_ni_et ______ --+-_____ N_i_et_a_anw __ e_zic:..g_j 

Ne atief ..,----.1"00"-----.1"00" --"'57;-;,9;;,----·;;,6o"'--'"35oc, 7" 
Neutraal 0 0 15,8 20 21 ,4 
Posniet o o 26,3 20 42,9 
Niet aan 0 0 0 0 0 
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Afbeelding 8 .2.61 . 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Verwarming en ventilatie (verwarmingsinstallatie)/Doelgroep A 1 

70 -----··------
.. + 

60 +-~~--------------~~~------------

50 ., 
:f40 
1: 
" ~ ~30 

20 

10 

0 
V/ 

1---

··•·· ······ ........ . 

.. 
----
// 

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

Negatief 
Legenda 

----- Neutraal ··+··· Positief 

5 

N atief 33,3 24,3rr----T.25<':,6rr---_",,;orr-------1 
24,3 18,6 33,3 Neutraal 0 

Positief 66,7 51 ,4 55,8 66,7 

Afbeelding 8.2.63. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Verwarming en ventilatie (verwarmingsinstallatie)/Doelgroep A3 

70 ..- --- - ----·-

60 

., 
,40 +-------------------------~-----------

~30 +-----c:__.,=._,--- -----------
8!. 

10 

0+--------,,--------,--------.--------, 
2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

~-~ Legenda 
Negatief 

-----
Neutraal ·+· Positief 

N a tiet 22.2 31,8 11,9 17,4 
Neutraal 25,9 20,5 19 13 
Positief 5t,9 47,7 69 69,6 

Afbeelding 8 .2.65. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Verwarming en ventilatie (verwarmingsinstallatie)/Doelgroep 63 

80 ,-------------------------------------

70 +-,-~~ .. ~· -·•_·_ .. ~ .. ~ .. ~·~~ .. cc ... ~ .. ~~ .. ~·-"_ .. _ .. _+ ________ _ 

60+----------------------

~50 +------------------------------------

~40+-------------------------------
~ 
8!.30 +------------ ----------- ------- -----

20 10--

~--10 F=,=~~--~:::..:=::-:...-====-....,.·----------

o ---------,--------,-------,--~---------1 

2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

~ Legenda 1 
I --- Negatief ----- Neutraal .. +.. Positief 
1__-----------~------------~ ·-· __________ I 

Afbeelding 8.2.62. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Verwarming en ventilatie (verwarmingsinstallatie)/Doelgroep A2 
70 ,-------~~--------------------------

60 +-----~--------~~~---------------
. .... ... 

50 +-~~-------------------------------

" 140 ~-------------------------------------
~30~
a.. I ':---

20 
... -' ----~ 10 +-------'~~~--~------------~"-----------

0 +------~-----------,-------~ ~---------, 
2 J 4 

Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

--- Negatief 

-----
Neutraal .. + ... Positief 

N atief 30 21,2 23,1 2,2 
Neutraal 30 9,1 17,9 22,2 
Positief 40 69,7 59 55,6 

Afbeelding 8.2.64. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Verwarming en ventilatie (verwarmingsinstallatie)/Doelgroep B2 

5 

100 ,------------------------------------

80 +---------------------,-~~·~·+L_ ______ _ 

.+·· ·· ·········· +· " 
~60+---~~-----------------------------
~ 

~ 40 +------------------------------------

20 ~ 
.............. ---...,. ___ _.. ___ -=: 

0 
1 2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

[---
Legenria 

Negatief 

-----
Neutraal ·+· Positief 

Ne atief 25 20 21,1 11,8 
Neutraal 25 10 7,9 5,9 
Positief 50 70 71,1 82,4 

Afbeelding 8.2.66. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Verwarming en ventilatie (verwarmingsinstallatie)/Doelgroep 01 
60,------------~~----

70+------------------.~~-~~--------------

60+-------~----------

<1>50 ~"~-~~ .. ~ .. ~ .. ~-~-------------------------
~ 
~40 -~----~/~~----------------------------
8!.30 +---,4/:c_ ____ ""__oo.",.. ____________________ _ 

20~ ~ 
........ .., ___ ~ 

10-~----~-----~~~~ • .-----

0 - --- -----,---------,---------,---------. 
1 2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

[_±_~~~~~ ____ i:e;:~_I_·_·+_ .. _ P_o_sit_ief _ _j 

18,2 9,5 
13,9 10,8 
67,9 79,9 



Afbeelding 8 .2.67. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
lsolatie/Doelgroep A 1 

60 -,--------------------·------
...... + ... .. 

50 +-----

"40 -r-----
:6' 
~30 +----------~--~-
1,! 

" "-20 +-------------'..,-------~'---.,._ 

0 +-----,----.----~----, 

1 2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

I 
L~eooa =--- Negatief __._ Neutreel · · + · · Positief L_ ______ ____ __ 

Ne iet 46,2 24,1 43,8 
Neutreel 15,4 27,6 0 
Positief 38,5 48,3 56,3 

Afbeelding 8 .2.69. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
lsolatie/Doelgroep A3 

5 

16,7 
36,1 
47,2 

80 -,-----------------.~ 

····· ··+·' ' 
70 +---------

60 +----------~~~-~------

~50 --t-'\c---~J-'-'-'--

!40 +-~L-~--~ 
~30 +--~-----~~~--~~~~~--

20 +--T-----'\--------

10~--~----~~~~------

0 +-----1,=-
2 

1--- N~atief 

N atief 54,5 
Neutraal 9,1 
Pos~ief 36,4 

Afbeelding 8 .2.71 . 

L~eooa 

__._ Neutraal 

0 12,1 
50 27,6 
50 60,3 

·-+-· Positief 

0 
33,3 
66,7 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
lsolatie/Doelgroep 83 

4 
18 
78 

70 '\. 

60 '\. 

... . ...... ... 

' •+·· · 
" 50+------'>..-.~T-------

~40 \. ---------

~ 30 +-~--~====~~----------

~ -------20 -+0~----------:::::-::~"... ....... ;::;;;;;;~ 
~, ~--- ~ 

10 : ..... 

', // 
o+--------'Y---,--------,------, 

2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

I 
L~enda 

--- Negatief __._ Neutreel .. + .. 
Ne atief 70 33,3 31,5 
Neutraal 20 0 14,6 
Pos~ief 10 66,7 53,9 

Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

Afbeelding 8.2 .68. 

70 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
lsolatie/Doelgroep A2 

60 +-------------------~· 

50 r---
l!J, //~ .• ~ .. .. .... .. .... ,.::.__ __ 
~40 -[---- / -;r-- ......__ ... / ' 
1,!30 .:--... _.,..-" -, 

~ 1/ .... -.:::_______ ' ' 20 · .. . ~ 

10 +--~~--~------------

0+----~·+·~---,-----,----, 

2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

--- N~atief 
__._ Neutraal .. + .. Pos~ief 

N atief 55,6 50 27,3 20 20 
Neutraal 22,2 50 27,3 40 17,5 
Pos~ief 22,2 0 45,5 40 

Afbeelding 8 .2.70. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
lsolatie/Doelgroep 82 

62,5 

100,-------------------

20 +--.. ~-~__,-.;L--~~~~~~~~---~ 
.··/ 

0 +------,------.----~----. 
2 3 4 

Prestatle per puntprijs 

L~enda 

N~atief __._ Neutreel .. + .. · PoMief 

Ne atief 89,5 25 41,4 0 
Neutraal 5,3 25 20,7 16,7 
Pos~ief 5,3 50 37,9 83,3 

Afbeelding 8.2 .72. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
lsolatie/Doelgroep D 1 

5 

21 ,4 
11,9 
66,7 

60 ,-------------------

70 '-... 

50 +--~~------------------
"'-- . ..... ·+ 

~50 ------'";;,:====::e:::::~==~---:.;+:-: .. -:-: .. -:; .. ~· --'-'-'-
~40 +-------~----------~-~~~c----

~30 ~ ............... ... . .: . .:.:.: :..::~ 
20 +---~~-------~~-------0::: ·-::-: ··· ............ ____ ... 
10~-------------~-----

0+-----,----,----,----, 
2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

1---
L~enda 

Negatief __._ Neutreel ·-+-· Pos~ief 

44,4 46,7 41,9 27,6 
27,8 25,3 12,9 17,9 
27,8 28 45,2 54,5 
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Afbeelding 8.2.73. 

80 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Uft ~oopafstand)/Doelgroep A 1 

.. .• 

1J, 80 +-~~------·-· ·----··-··-~-----·----- ·······-·· ---
~ 
~ rf 40 . 

--· a +------.------~~~~~----~ 
1 

l--- Negatief 

[Negatief I 

Afbeelding 8 .2.75. 

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

-+- Neutraal · · +· · · Positief 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Uft (loopafstand)/Ooelgroep A3 

5 

100,-------------------

..... . ..... .. .... •+ 

20 +-~~~~~~~- -~~~~-..._ __ __ 
o +-----.-----••~-===--~~~-------, 

2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

I 
~~~a I 

--- Negatief -+- Neutraal · · +· · · Positief 

[Negatief ~ OI 371 ~ 

Afbeelding 8 .2.77. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Uft (loopafstand)/Doelgroep B3 

100~~~~~~--~------------------

+· ·· ····· ·· ··· ··+ 

80 +-------------------------------

~ 80+--------------- --------·-
~ 
~ 
~ 40 

20 

0 ----~---------------- .. -·--·-------~~------~, 
1 2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

I 
Lege~a 

Positief ] --- Negatief -+- Neutraal ··+·· 

s.~t---_:=] Ne atief 0 7,1 
Neutraal 0 0 
Positief 100 92,9 91,4 

Afbeelding 8.2.74. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Uft ~oopafstand)/Doelgroep A2 

... 

• 

I • • 

2 3 4 

Negatief 

Prestatie per puntprijs 

~ge~a 

-+- Neutraat ··+··· 

~ I 
Positief 

5 

Afbeelding 8 .2.76. 

" 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Uft Qoopatstand)/Ooelgroep B2 . 

70 ,-------------...----

80 +------------------------------~ 

~40 +---------------------
ë 
" ~30 +-----------------------
20 -~--------------------

10+--------------------

0 +-----,-----,----~----, 

1 2 

1--- Negatief 

[Negatief 
Neutraat 
Positief 

Afbeelding 8 .2.78. 

3 
Prestatie per puntprijs 

L~nda 

-+- Neutraal 

4 

Positief 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Uft (loopafstand)/Doelgr06p D 1 

5 

80 ,--------------~-----

70 +-------------------------------~ 

80 -~--------------------------------

iOO+-------------------
ë~+---------------------
~ 
.f30+--------------------

20 +--------------~---~ 

10 ~--------------------------~ 

o+-
1 2 3 4 

Prestatie per puntprijs 

I 
I_. --- Negatief 

Legenda 

-+- Neutraat · · +· · Positief 

~ I 

5 



Afbeelding 8.2.79. 

100 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Uit (bereikbaarheid woning)/Doelgroep A 1 

. .. . . + -... · ·· · · 

00 +-----~~~------
....... 

& 60 +--------- ·-----------------·-·--·--

i 
!,! 
~ 40 +------

0 
2 3 4 

Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

--- Negatief --+- Neutraal ·+·· Pos~ iet 

Ne t iet 0 20 0 0 
Neutraal 25 0 8,3 16 
Pos~ief 75 80 91,7 84 

Afbeelding 8.2.81 . 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Uit (bereikbaarheid woning)/Doelgroep A3 

100 

00 

g,so 
ë 
Ql 
!,! 

40 Ql a. 

·. 
~· 

.... 
' ' 

.+ 

5 

20 -~-----------

' 0 
2 3 4 

Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

--- Negatief --+- Neutraal ·+ .. Pos~ iet 

N atief 0 50 0 6,1 
Neutraal 22,5 50 36,8 6,1 
Pos~ief 77,5 0 63,2 87,9 

Afbeelding 8.2.83. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Lift (bereikbaarheid woning)/Doelgroep 83 

100 .--------------------------------

5 

J 

80 
...... . . .. .. . _ .. _ .. _ .. _+ ________ _ 

tso+-~~ ... -. ---~----~--------------------

~ 40 +-------·· ~-· a. 

2 3 
Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

L __________ Ne_g_at_ie_f _ --+- Neutraal .. + .. · Positief ] 

25 10,3 
50 3,4 
25 86,2 

Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

Afbeelding 8.2.80. 

100 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Uit (bereikbaarheid woning)/Doelgroep A2 

-~-~-~- .. 

00 ---------·-'------------------------

· ..... .. .. .. ··· ·· ··• 

2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

[--- Negatief 

Legenda 

--+- Neutraal .. + .. · Pos~ief 
N atief 3 0 16,7 7,7 
Neutraal 9,1 0 33,3 34,6 
Pos~ief 87,9 100 50 57,7 

Afbeelding 8.2.82. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Lift (bereikbaarheid woning)/Doelgroep 82 

100 .-------~~------~-----------------

80 p-~:..· ________________ __:_, _________ _ 

~60 +-------------------------~~-------
~ 
~ 
~ 40 +-------------------------~?--------

/ 
20~~------------------~/~---------............ ;7 
0._ _____ ...... ~~------~~/· ______ ~-------, 

2 3 4 5 
Prestatie peo puntprijs 

Legenda 

Negatief --+- Neutraal .. + .. · Posniet 

Ne atief 0 0 0 0 
Neutraal 22,2 0 0 40 
Posniet 77,8 100 100 60 

Afbeelding 8.2.84. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Lift (bereikbaarheid woning)/Doelgroep 01 

100 ,-----------------~--~-----------

00 ~--------------------------------

+·· ···· ·· ··· ·· ··+ 
&so ~-----------------------------------
~ 
1l 
~ 40 +------------------------------------

20 ~-------------._----__ --~·~-._ ______ _ 

+--~-.---------..=-~~------, 
3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

~-- Legenda 

L =-- -~~~----+- Neutraal .. + .. Pos~ief 

I~N~ea.~a~ti~ei~--~r·_·--__ ~4~.~+-----~---=~o~--~1~3~,3+------l 
Neutraal 13,6 27,8 20 -1 
Pos~ief 81 ,8 72,2 68,7 
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Afbeelding 8.2.85. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Dagelijkse voorzieningen/Doelgroep A 1 

100 -.---~~~--..~~~~~~~--~~~~-

·· ·+. 
80 +-~~~~~~~~~.c-~~~~~~~-. 

., 
g'80 -j----~~~

ë 
~ .,40 
n. 

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

Negatief __._ Neutraal 
Posniet -+- · Niet belangrijk 

Afbeelding 8.2.87. 

tOO 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Dagelijkse voorzieningen/Doelgroep A3 

80 --j----~~~-

5 

----·----~···· ·· ·~~--
/ ...... 

/ ...... 

2 3 4 
Prestatie per purrtprijs 

Legenda 
Negatief __._ Neutraal 
Posniet -+-· Niet belangrijk 

0 7,1 22,2 
0 42,9 25 

100 50 44,4 
0 0 8,3 

Afbeelding 8.2.89. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Dagelijkse voorzieningen/Doelgroep 83 

5 

3,9 
21,6 
72,5 

2 

80 ,---~~-~~~~~~~~---~~~-

70 

80 

ll.so 
~40 

~~-~.-::-:;;---+- .... .... ... . 
---· ------+~------------~ 

~30 +-----------------------------· 
20 ..----+-----....--~ 

lO t· ......_ ~ ·~:::::-:::::::;: 
0-f-------,--- ,---------, 

1 2 3 4 5 

Negatief 
Neutraal 
Posniet 
Niet bela 

Prestatie per puntprijs 

Legenda J 
----- Negat1ef --.- Neutraal 
· · + -- · Posrt1ef -+- N1et belangnJk 

------------- -

Afbeelding 8.2.86. 

Percentages Positief/NP.utraai/Negatief 
Dagelijkse voorzieningen/Doelgroep A2 ., 1=t-~~~~~~~~~~~~~~----:;,.:...~ 

g'80 +----------------~~--
E i 

i :0+----·-;-·1 --<f--~~:7~·~----,---m2'~-~--• ZS·~;-.-._;:; 
2 3 4 

----- Negatief .. +-·· Posniet 

Afbeelding 8.2.88. 

Prestatie per puntprijs 

Legenda 
__._ Neutraal 
-+-· Niet belangrijk 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Dagelijkse voorzieningen/Doelgroep 82 

5 

100,------------- ------.. 
80 +-~---~--..~~~~~~~~~~~~-

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 
__._ Neutraal 
-+-· Niet belangrijk 

0 10 18,2 
20 10 15,2 
80 70 80,6 

0 10 6,1 

Afbeelding 8 .2.90. 

80 

.. 
'60-

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Dagelijkse voorzieningen/Doelgroep D1 

........... ......... 

5 

0 
8,7 

91,3 
0 

~ 40 +--------------------

2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

[-~- Negatief Legen~ Neutraal 

.. +.. Posniet -+- Niet belangrijk 
-----------

6,3 17,9 19,1 0 
12,5 28,6 18,2 21,3 
81,3 50 57,3 78,7 

0 3,6 5,5 0 



Afbeelding 6 .2.91 . 

., 

100 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Afstand tot halte openbaar vervoer/Doelgroep A 1 

-+. 

60 ~-----------------------~·~---------

' +- . •• 

lil' 60 ~--------------------- ----------'-"-'·~-.• 

äi 
~ ~ ~--------------------------------·----
0.. __ ... 

20 ~---------------------------_.--:::::-=-. -.- . -+ ----0 +--------,--------~~------~~-----=~ 
2 3 4 

--- Negatief ··+·· Posttiet 

Prestatie per puntprijs 

Legenda 

---- Neutraal -+-· Niet belangrijk 

5 

Negatief 
Neutraal 
Positief 
Nietbela 

Afbeelding 6.2.93. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Afstand tot halte openbaar vervoer/Doelgroep A3 

60 ,-----------------.------------------

70 ~------------------~----------------

60 ~---------------------'-;-------- ----~· 

~~----------------------~------~~-.. 
ë4o +-------------------------~--~------
~30~---------------·----------·~··_· ______ __ 
0.. 

20 +---------------------~ ~~~~-~~~~~-
~~ ~---

1~ !--·----------~;:; ------------
2 3 4 

Ne atief 
Neutraal 
Posttiet 
Niet bela 

--- Negatief .. + ... Pos~ief 

Afbeelding 6 .2.95. 

Prestatie per puntprijs 

Legenda 

---- Neutraal -+-· Niet belangrijk 

0 19 
14,3 23,8 
78,6 33,3 
7,t 23,8 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Afstand tot halte openbaar vervoer/Doelgroep B3 

5 

11 ,1 
13,6 
65,4 

9,9 

+, 
60 

70 +-----------------~~-------------~* 

60 ~---------------- ____ :.:~. ----------. .:.:.._ 

~ +------------------ -------:.,..·--..,-.--·· ----.. 
äi40 +--------------------·-------·~··---------

~30 +---------------------------~c-------·-
20 +------------------- / :;---:;::: ~ 

~- .... ·-. ~ 
2 

Legenda J 
--- Negatief ---- Neutraal .. + .. · Posttiet -+-· Niet belangrijk 

-·-------------------------

Negatief 
Neutraal 
Posttiet 
Niet bela 

Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

Afbeelding 6.2.92. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 

~ f"""" """"" ...... ,~,"'~-" 
,+ 

~l ~ ... · 
-~ ~-----.--- :?fr§4 

1 2 

--- Negatief .. + .. . Posttiet 

3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

---- Neutraal -+-· Niet belangrijk 

0 30 
16,7 20 

50 30 
33,3 20 

Afbeelding 6 .2.94. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Afstand tot ha~e openbaar vervoer/Doelgroep B2 

70 

60 +-------------·----------~~~------... 
50 +-----------------~~--------~~~ 

" .. 
f4o +-------------------------------------., 
eso +------------------------------------
.f 

20 · -----------------~-:<~~;::;~~~~~~~ --- ...... --~ 
10 -

0 
2 3 4 

Negatief 
Posttiet 

Prestalie per puntprijs 

Legenda 

---- Neutraal -+-· Niet belangrijk 

25 23,1 
25 15,4 
50 61 ,5 
0 0 

Afbeelding 6.2.96. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Afstand tot halte openbaar vervoer/Doelgroep D 1 

5 

16,7 
20.4 
44.4 
18,5 

100 ,-----------------~-----------------

60 +-·--------------------~~-----------

~ 60 ~------
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~ ~ 
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20 +-------------------------~------
--~--=~ o +-------,--------~~~~-~----~---•,~ __ ·-__ · ---·---

0

,,~ 

1Ne9atrël 
Neutraal 
Positief 
Niet bela 

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

--- Negatief ---- Neutraal .. + .. Posttiet -+- Niet belangrijk 

0 12,7 
0 16,4 

100 63,6 
0 7,3 
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15,1 
59,7 
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Afbeelding 8.2.97. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Speelvoorzieningen kinderen < 12 jaar/Doelgroep A 1 

100~------~,~ .. ------------------------

\ 
80+---------~T-,.-----------------~----~ 

~ \ 
wso+-------------~·--~~------~---------
E \/r'- "--..... . ..._ 
~ ~ +-------------~~-~----~"~~·"----~--~---
a. / \\. ./"" .... 

20 --j-----~-;~~/ / • ... ~ .. 
~ .. · · ······· · ·~ 

0~------~~--~------,------, 
1 2 3 4 

Prestatie per puntprijs 

Legenda 

Negatief __..._ Neutraal 
Pos~ief -+--· Niet belangrijk 

20 13 
60 13 
0 17.4 

20 56.5 

Afbeelding 8.2 .99. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Speelvoorzieningen kinderen < 12 jaar/Doelgroep A3 

100,-------~~-------------------------

~ 

WGO+-------------~----------~~ 
E 

ê ~+-------------~~~--------~ 
~ 

2 3 5 
Prestatie per puntprijs 

Afbeelding 8 .2.1 01 . 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Speelvoorzieningen kinderen < 12 jaar/Doelgroep 83 

70 .-------------------------------------

60 +---------~--------------------------

50 --j-----------_, 

;40 --j----~ 
~30+-----~~~~~--~~~--~~~ 
a. 
20~~~---~~~~--

10~-~~-~-~~~----

0~----~~---.-----.----. 
2 3 4 

Negatief 
Positief 

Prestatie per puntprijs 

Legenda __..._ Neutraal 

-+-- Niet belangrijk 

5 

Afbeelding 8.2 .98. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Speelvoorzieningen kinderen < 12 jaar/Doelgroep A2 

100 ,--------7~-------------------------

~60~---r/ __________ '-~-------------------
E , 'w.. .• 
~ 40 - '>( ....... .... . . ·. 
a. 20 ~:< ..... ~>~···" · ........... 
0~~·~ 

1 2 3 4 5 

....._Negatief 
··+· ·· Pos~ief 

Prestatie per puntprijs 

Legenda 
__..._ Neutraal 
-+--· Niet belangrijk 

Afbeelding 8.2.1 00. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Speelvoorzieningen kinderen < 12 jaar/Doelgroep 82 

80 ,-------------------------------------
70 

60 i-------------------------------------
8,so ., 
E40 t------------------~----------------~ 
ê ............. 

~~~====================-=··=··=··=~::,.:.:·~=~·~:·:·~:·~:. ~,=~=~ ~·,... · -.- .. 
10 .Je_ 

0 
2 3 4 

~ - --=;--Negatief 
L ·+··· Posnief 

Ne atief 25 
Neutraal 0 
Posttief 0 
Niet bela 75 

Afbeelding 8 .2.1 02. 

Prestatie per puntprijs 

Legenda 
__..._ Neutraal 
-+--· Niet belangrijk 

38,9 17,4 
27,8 30,4 
22,2 21,7 
11,1 30,4 

5 

21,7 
21,7 
39,1 
17,4 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Speelvoorzieningen kinderen < 12 jaar/Doelgroep 01 

100,-------~~~-----------------------

60 --j-----------~~~------------------

~60 +-------------~--"-4~~--------------
E ~ .+ 

i : :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~.;;;:. "·::-··"'~::·:·:~~~ 
-~--~-.c::= . ...:..-:-::.·-·---::: 

0 +~------~~----,-------,------, 

2 3 4 

Negatief 
Pos~ief 

---··--- -

Prestatie per puntprijs 

Legenda 
__..._ Neutraal 
-+-- Niet belangrijk 

100 60 47,1 
0 18,3 17,6 
0 15 21,6 
0 6,7 13,7 

5 

22,2 
15,3 
54,2 
8,3 



Afbeelding 8 .2.103. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Speelvoorzieningen kinderen> 12 jaar/Doelgroep A1 

100 ~---------------------------------

80 +-------------------------------------

" ~ 00 +-------------------~~~------------
ë ~ -~ 

~ ' · 
~ : :~~~~~~~~------~------------~~-----_-_-_-_-_;::-""-;~"'-~ .. ,._-""'-':_·_:--_ 

~.,;.:..;:,.:..:.:·;.-..r.-... ....... • 
0._------,-------~=-----,------, 

2 

--- Negatief ··+·· · Pos~ief 

Afbeelding 8 .2.105. 

3 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 
_.._ Neutraal 
--+-· Niet belangrijk 

33,3 20,8 
0 12,5 
0 16,7 

66,7 50 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Speelvoorzieningen kinderen > 12 jaar/Doelgroep A3 

100 ____ ..,. '· 

5 

31 ,7 
29,3 
9,8 

29,3 

80 -h..-/<:___..,. __ . ______ ' .:.· -------------------------

2 3 4 

N atiel 
Neutraal 
Pos~ief 

Niet bela 

--- Negatief .. + ... Pos~ief 

8,3 
0 

16,7 
75 

Afbeelding 8 .2.107. 

Prestatie per puntpri!s 

Legenda 
_.._ Neutraal 
--+-· Niet belangrijk 

0 11.1 12,1 
0 11,1 12,1 
0 22,2 3 

100 55,6 72,7 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Speelvoorzieningen kinderen > 12 jaar/Doelgroep 83 

100 ,-------='""".------------

80 +-----------\c-----------------------

\ i 60 +--------------\--------------------

" ~ 40 +---------------~-----~~----~~ 

3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

Legenda I 
--- Negatief _.._ Neutraal 1 

_ .. _+.::.._ .. _· _P_o_s~_ie __ f ______ -+-____ · _Niet belangrijk_j 

Negatief 0 
Neutraal 14,3 
Pos~ief 0 
Niet bela 85,7 

Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

Afbeelding 8.2.1 04. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Speelvoorzieningen kinderen > 12 jaar/Doelgroep A2 

50 

40 · 

. ......... -........ . ...... 

-~ 

Z ........... 10 

. .... .. 

0~-------,,--------,--------,--------, 

1 2 

--- Negatief .. + ... Po~ief 

Afbeelding 8.2.1 06. 

3 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 
__..._ Neutraal 
--+-· Niet belangrijk 

12,5 26,3 
25 21 ,1 

12,5 10,5 
50 42,1 

5 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Speelvoorzieningen kinderen > 12 jaar/Doelgroep 82 

100~--------------------------------

80 +-----------------------------------

t6o +------------------------------------

~ 40 . ------·----------- --------===-,.-,..............=--
~·,., _. 

>:::: '>< 20 
?. . . . . . . . . ~ ...... ~~- .... . ~: 

0 -
2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

[
---------

--- Negatief +· .. Pos~ief 

Legenda ~ l 
_.._ Neutraal 
--+-· Niet belangrijk 

Negatief 0 33,3 38,9 48,5 1 
Neutraal 0 33,3 11,1 30,3 
Pos~ief 0 16,7 11,1 6,1 
Niet bela 100 16,7 38,9 15,2 

Afbeelding 8 .2.108. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Speelvoorzieningen kinderen > 12 jaar/Doelgroep D1 

00 ,-------------------------------------

00 4---------------------~=---~~--~----...--- ----. 
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~ i 30 +------------------..;::------------------; 
e -~~~ ~~~~ 
~20 +-------------------------=~-'-":-------

Y.. :~.- --- ·-·-.. -.:.: 
10 +-----------------~~~~--~--~-~.~--~-~~--~ 
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1 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 
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Afbeelding 8 .2.1 09. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Afstand tot basisschool/Doelgroep A I 

100 ,-------~--------~----------------'·,_ 
00 +-------------------~-------------

' ~ 60 +------------------------·-', '-.,.-

~ 40 ---~=--~-.----._",__---: 
~ y 

20 +---------------------~~-----------... ·· ___ ...._ __ ___ 
0 +-------~~------~~--~~~----~---------·--~ 

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

Afbeelding 8 .2.111. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Afstand tot basisschool/Doelgroep A3 

5 

80 .-------------------------------------
70 E·-·---.... 
60 ______________ ._ .... _._ ..... ~;:-------------

85o +------------------------'~~--
~40 r-- :;-:.---h•,;.:::.:.~::.:.. 
e 
~30 +-------~r-·----------~~--------------

20 +-------------C~~.~~~-~----~-=-._-------

10 +------- ---~----------'-"=-:o=---
/ 

0 -.--------.~------.-------~--------. 
2 3 4 

---- Negatief ··+··· Posttiel 

Afbeelding 8.2 .113. 

Prestatie per puntprijs 

Legenda 

-+- Neutraal 
-+-· Niet belangrijk 

0 · o 0 
0 16,7 12,5 

28,6 16,7 41 ,7 
71,4 66,7 45,8 

5 

0 
9,8 
49 

41,2 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Afstand tot basisschool/Doelgroep 83 

100 .-----------------~-----------------
//\ 

80 r--------------~-----'~,~-------------
/ 

~00 ~-/_· ___________ ·,~----~~~--··· 
~ ~-<: - ---·- ·" \ ". g 40 ···.. .. \-" 
ä: .·· \ 

.. ·· ·-·-·--- .. 
20+---------~~------~~--~~---------' -- ......... -- ...... ~~· .:.:_ .. , . ..,.,.... ..,.........._---. 
0~~----~~--~~-~-~~· ~./----~~-------. 

... 

3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

Afbeelding 8.2.11 0. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Afstand tot basisschool/Doelgroep A2 

100 ,----------------7~---------------

/ / ·,, 
oo r---------/~~----~-----------

" "" ·,, ..• 
~60 +-----------------------~------~~-

\ ~ 40 
~ ·-·-. - ...... ...... 

20 +----------"~~------~--~------
...... " .... ././ ............ 

0+-------~------·~,~-~·-./-----.--------·~~ 
2 3 4 

--- Negatief .. + ... Pos~ief 

Prestatie per puntf-rijs 

Legenda 

-+- Neutraal 
-+-· Niet belangrijk 

5 

Afbeelding 8 .2.11 2. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Afstand tot basisschool/Doelgroep 82 

100~------~r---------------------------

00 --t-'~---7:_;_·-'"~---------------------\ 
G> \ • • •• + 
~00+---'~,~;~----~----------------~~-

~ ~ +---~-.. ~'c--------'77L-~~·'~·~,~~---·~_·_· ______ _ 

~ \ /. ;<·-----·-·-·-· 
20 +-7---~~,--/--~~~----T---~~----------

0 f---------lil':...._------..=-------~~----------·~ .. 
1 2 

Negatief 
Posttiel 

0 
0 
0 

100 

3 4 5 
Prestatie pel puntprijs 

Legenda ........ Neutraal 

-+- Niet belangrijk 

0 0 0 0 
0 50 16,7 2,9 

100 0 50 65,7 
0 50 33,3 31,4 

Afbeelding 8.2 . 114. 

G> 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Afstand tot basisschool/Doelgroep D1 

80 +-----------------------~~ .• --.. -.. -.. -.-.. -.. -.. ~-~ 

~00 +---------------------------------

5i 
~ ~ +-------------------------------------
~ 

~ ..... -..==.:=.:-=a 

0 -~-------,--------~~~~-~--~~=------. 
2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

1

- - Legenda 

--- Negatief -+- Neutraal .. + .. __ Po_s_tti_ef ______ -+-_____ N __ iet_be __ la_ng_n_ïk__j 

0 1,8 0 
0 12,7 10 

100 71,8 77,8 
0 13,6 12,2 



Afbeelding 8 .2.115. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Verkeersveiligheid in woonstraten)/Doelgroep A 1 

100.--------------------------------------

.... 
.... 

.. 

0 +-------~~------.-----~~------~ 

1 

1--- Negatief 

Ne lief 
Neutraal 
Pos~ief 

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

-+- Neutraal 

66,7 9,3 
0 23,3 

33,3 67,4 

Afbeelding 8.2 .117. 

60 

50 

" ~40 
ë 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Verkeersveiligheid in woonstraten)/Doelgroep A3 

..... . 

" "' 

5 

···+ 

... ~30 
a. 

"" 
----/-

20 -- --
10 /~ 

/,. 

0 / 

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

--- Negatief -+- Neutraal ·-+- · Pos~ief 

N at iel 50 12,3 15,8 
Neutraal 0 17,8 26,3 
Pos~ief 50 69,9 57,9 

Afbeelding 8.2.119. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Verkeersveiligheid in woonstraten)/Doelgroep B3 

60 

5 

31,6 
21,t 
47,4 

... 
t 40 +--------------A----------------

~ 30 +-----------.<--------"<---------------

" a. 20 +------~"-~=----"7"""-----'"' 

0 +-------,-
1 

1---
Ne atief 
Neutraal 
Positief 

----,--------,------- 1 
3 5 

Prestatie per puntprijs 

Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

Afbeelding 8.2 .116. 

Percentages Positief/Ntlutraai/Negatief 
Verkeersveiligheid in woonstraten)/Doelgroep A2 

100 ,------------------------------------

1l> 60 -
~ 
1! 
~40 

.. 

0 +--------+-------,,-----~~~------

1 2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

--- Negatief -+- Neutraal .. + ... Pos~ief 

N atief 50 21 ,4 50 
Neutraal 50 14,3 0 
Positief 0 64,3 50 

Afbeelding 8.2 .118. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Verkeersveiligheid in woonstraten)/Doelgroep B2 

5 

0 
9,1 

90,9 

:+-________ S __ -----'~--------------------
~-

g,40 
ii3o 
!! 
" a.20 

10 -f---

0 

I ---Negatief 
Neutraal 
Pos~ief 

2 

Negatief 

• • 

/ 
7 ...... 

3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 

-+- Neutraal ·-+- · Pos~ief 

60 43,6 42,9 41,7 
20 10,3 35,7 16,7 
20 46,2 21,4 41,7 

Afbeelding 8 .2.120. 

.. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Verkeersveiligheid in woonstraten)/Doelgroep 01 

70,-------------------------------------

60~---------~----~~---------------------

"" 50 
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~ .+······ ··· ······+ 
............. _____ ..., 
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lf. ..... . +' 

20 ----- ..... 
10 

0 ·-·--r-- ---------,--------,-----------, 
2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 
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Afbeelding 8 .2.121. 

100 

80 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Veiligheid openbare ruimte/Doelgroep A 1 

--~~c_·_ .. . ........... ~ 

+" 

8,60+----
Ïl 
i 40+-------------------·-

20+---------~~,-------~--· 

~ 0---------.--------,-----~~------~ 

2 3 4 5 
Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

--- Negatief -+- Neutraal ·+· Pos~ief 

N atief 0 5,6 11,1 2,5 
Neutraal 33,3 22,2 0 17,5 
Pos~ief 66,7 72,2 88,9 60 

Afbeelding 8.2.123. 

" 

70 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Veiligheid openbare ruimte/Doelgroep A3 

60 +---------~+-~~----------
..... . ... + 

60 +---------------~~~---

W40+----------------------
..... ---_. 

~30 +-----------------_:-o~---------
&.. ...---

20 +--- - ---------------------

10+--------------------~~ ....... 
0 +-----,-----,------,-----, 

1 2 3 4 

1--- Negatief 

Ne atief 
Neutraal 
Pos~ iel 

Afbeelding 8 .2.125. 

Prestatie per puntpri!s 

Legenda 
-+- Neutraal 

12,7 
25,5 
61,8 

16,7 
33,3 

60 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Veiligheid openbare ruimte/Doelgroep 83 

70 

5 

7,7 
36,5 
55,8 

60 +-------------------------------~ 

+· ······· · · .....: .-:!~"'~--
// ' 

r" ~ ...... 

50 +------------

;40 

i30 ----------------------------------
20 +---------------------------------

10 "-

0 ---------,--------,---~ 
2 3 4 5 

Preslatie per puntprijs 

Afbeelding 8 .2.122. 

100 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Veiligheid openbare ruimte/Doelgroep A2 

.......... 
1160 .. +· 

" ë 
8 
(f40 

'- -.....,.__ ___ . 
0 

2 3 4 
Prestatie per puntprijs 

I 
Legenda 

--- Negatief -+- Neutraal --+-- Pos~ief 

Ne atief 100 0 2,8 9,1 
Neutraal 0 100 60 27,3 
Pos~ief 0 0 47,2 63,6 

Afbeelding 8.2.124. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Veiligheid openbare ruimte/Doelgroep 82 

5 

0 
26,5 
73,5 

60 ,-----------------------------------

60 +-------------~~~-~--~--~--~- --- _--_·+ ' ......... -····· 
.,40 +----------+~-~~,---------~· 

s ' ".~ 
~30 +---------------". ,.:--...,_-~~-cr--------

"-20 -t------------::?"'~"-------'"""---
..------- ~ 

10-t------------------~ 

0+--------.--------,--------,-------, 

Negatief 

Ne atief 
Neutraal 
Pos~ief 

3 4 
Prestatie per puntprijs 

Legenda 
-+- Neutraal 

14,7 
47,1 
38,2 

--+-- Po~ief 

25 
25 
50 

Afbeelding 8 .2.1 26. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Veiligheid openbare ruimte/Doelgroep D1 

5 

9,4 
37,5 
53,1 

60,-----------------

70 +-------------~~~----

......... ·· -....... 
60 -t------~,~----~-------Y 

'-w60 ~--140 +----------=-...... -----"....--- -------

~30 ______ +c_·_··------'--"..-----~~A~ , ___ __ 
20 +--------------~-----

1: ________ ::;?:c____ __ :::.....,------~--,--: __ • 
1 2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

1----------------~ Legenda 
-+- Neutraal .. +--Negatief Positief 

0 12,3 7,9 6,2 
66,7 46,9 21,1 32,1 
33,3 40,7 71,1 61,7 



Afbeelding 8.2 .127. 

I 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Congruentie woongedrag/Doelgroep A 1 

70 ,-------------------------------------

60+---------------~~- -~+·_·_··_··_··_··_· _· ·_··-~_··~- ~--~- ~~-
r--. . ·····+ 

50 +-~----~~-------------------------·--

o +--------.--------.--------.-------. 
1 2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

Legenda 

--- Negatief -e- Neutraal ·+·· Pos~iet J 
Ne tiet 28,6 18,8 6,3 22,2 14,3 
Neutraal 57,1 31,3 31,3 14,8 28,6 
Pos~ iel 14,3 50 62,5 63 57,1 

Afbeelding 8 .2.129. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Congruentie woongedrag/Doelgroep A3 

100-,-------------- -----------

8o +---------------~··_·~_-_·· _··~~----~:.~+ ....... 
~W +----------.~------------------------

~ +' 
~ 40 +--------~~~-,--------------------------

I 

~+-------'~~---~~~--"------~----.= ', / 

o +-------~----~='~r~/====~r~=---~· 
2 3 4 5 

Prestatie per puntprijs 

Legenda 

--- Negatief -e- Neutraal ·+ .. Pos~ iel 

Ne atiet 10 5 1,9 0 
Neutraal 40 7,5 24,5 
Pos~ief 50 87,5 73,6 

Afbeelding 8.2.131 . 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Congruentie woongedrag/Doelgroep 83 

17,6 
82,4 

100 ,-------------------------------------

.. ··· ··• 
80+----------------------.-.. -.. ~~~----

... .. ....... 
~W+-------~+7-··~~---------------------
~ 
~ 
~ 40 +------------------------------------

20 +-------~~~~~~--~---=~~------

---------- -------- ... 

0 ---,-------.::===~------=-
1 2 3 4 5 

Prestatle per puntprijs 

1--- Negatief 

Ne atiet 0 
Neutraal 
Pos~ief 

Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

Afbeelding 8 .2.128. 

I 
N 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Congruentie woongedrag/Doelgroep A2 

100 - --------- - -----------------------

w-

0 
2 3 4 5 

Prestatie pao puntprijs 

Legenda 

--- Negatief -e- Neutraal .. +- .. Pos~iet 

atiet 0 19 4,8 18,2 
Neutraal 33,3 47,6 14,3 27,3 
Positief 66,7 33,3 81 54,5 

Afbeelding 8.2.130. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Congruentie woongedrag/Doelgroep 82 

100~--------------------------------

80 
- ____ ..".. ______________ _ _ 

········• ... 

.. ..... + 

20 

0 --,--------,- -----,--------, 
1 3 4 

Prestatie per puntprijs 

1--- Legenda 

Negatief -e- Neutraal ·+· Pos~iel 

Ne atief 0 16,7 11 ,1 30,8 
Neutraal 0 25 22,2 30,8 
Pos~ief 100 58,3 66,7 38,5 

Afbeelding 8 .2.132. 

Percentages Positief/Neutraal/Negatief 
Congruentie woongedrag/Doelgroep Dt 
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Bijlagen 
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Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

BIJLAGE 3 

OVERZICHT P-COËFFICIËNTEN 
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Bijlagen 
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Van prestatie tot produkt-marktcombinatie 

OVERZICHT P-COËFFICIËNTEN 

Tabel: p-coëfficiënten voor de regressie waardering op prestatie 

p Doelgroep 
(n) 

Produktkenmerk A1 A2 A3 B2 B3 01 

Ontsluiting van de woning 0,28 0,06 0,13 0,11 0,00 0,23 

(96) (97) (165) (102) (260) (353) 

Relatie tussen vertrekken -0,07 0,15 0,27 0,09 0,08 0,24 

(74) (82) (117) (69) (166) (199) 

Afwerking interieur 0,19 0,18 0,10 0,05 0,08 0,23 

(72) (79) (112) (66) (166) (202) 

Totale oppervlakte vertrekken 0,30 0,18 0,21 0,09 0,06 0,26 

(96) (96) (163) (106) (253) (347) 

De grootte van de woonkamer 0,35 0,06 0,09 0,19 0,04 0,22 

(95) (95) (163) (106) (252) (350) 

Het aantal slaapkamers 0,50 0,49 0,25 0,30 0,19 0,20 

(102) (102) (183) (116) (302) (404) 

Bergruimte -binnen 0,06 -0,08 0,1 4 0,15 0,02 0,09 

(87) (88) (142) (101) (228) (332) 

Bergruimte -buiten 0,13 0,18 0,26 0,21 0,28 0,15 

(80) (79) (119) (96) (203) (321) 

Privé buitenruimte- tuin -0 ,10 0,13 -0,04 0,25 0,12 0,21 

(11) (31) (68) (72) (147) (306) 

Privé buitenruimte- balkon 0,22 0,11 0,30 0,15 0,27 0,36 

(71) (61) (85) (30) (100) (44) 

Verwarming en ventilatie -0,03 0,08 0,12 0,18 0,09 0,18 

(92) (91) (136) (85) (212) (296) 

Isolatie 0,12 0,27 0,41 0,51 0,38 0,42 

(94) (94) (150) (100) (247) (340) 

Lift- bereikbaarheidwoning 0,15 -0,31 O,Q3 -0,19 0,18 -0,07 

(91) (69) (94) (34) (111) (55) 

Lift - loopafstand 0,00 0,17 -0,08 0,02 

(27) (25) (41) (50) 

Afstand tot dagelijkse voorzieningen 0,21 0,40 0,06 -0,01 0,13 0,11 

(71) (79) (117) (68) (160) (194) 

Afstand tot halte openbaarvervoer -0,05 0,21 -0,03 -0,07 -0,05 -0,10 

(63) (72) (102) (61) (154) (182) 

Speelvoorzieningen < 12 jaar 0,03 0,30 0,36 0,26 0,32 0,40 

(42) (55) (41) (52) (98) (167) 
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Bijlagen 

p Doelgroep 
(n) 

Produktkenmerk A1 A2 A3 82 83 01 

Speelvoorzieningen > 12 jaar 0,07 -0,04 -0,07 -0,13 -0,06 0.02 

(43) (55) (35) (49) (90) (174) 

Afstand tot basisschool 0,12 0,51 0,01 0,32 0,24 0,12 

(41) (50) (48) (46) (98) (175) 

Verkeersveiligheid in woonstraten 0,10 0,18 -0,13 0,02 0,09 0,26 

(74) (81) (113) (70) (166) (201) 

Veiligheid openbare ruimte 0,11 0.47 0,09 0,10 0,21 0,20 

(73) (83) (119) (70) (167) (203) 

Congruentie woongedrag 0,16 0,08 0,09 -0,10 0,13 0,06 

(73) (83) (120) (69) (167) (202) 
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