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… researchers are anxious to find a magic formula that will profitably segment the market in 

all cases and under all circumstances. As with the medieval alchemist looking for the 

philosopher’s stone, this search is bound to end in vain. [J.P. Baumwoll 1974: geciteerd in 

Hooley G.J., e.a, 1998] 

 



 



  27-12-12        27-12-12 

F.C.L.G. Schavemaker  I/III 

Samenvatting 
 

Door de individualisatie en het mondiger worden van de mensen is de maatschappij 

veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor de corporatie. De traditionele indeling van de 

huurders op basis van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling blijkt niet meer voldoende om 

de woonwensen te kunnen achterhalen. Vandaar dat gezocht moet worden na een methode die 

de woonwensen wel kan achterhalen zodat daar op ingespeeld kan worden.  

Dit wordt binnen de marketing gedaan door middel van leefstijlsegmentatie. Daarbij wordt 

een heterogene groep ingedeeld in kleinere homogene groepen met (deels) dezelfde 

kenmerken (woonwensen). Dit heeft een zestal voordelen.  

 Producten kunnen worden afgestemd op behoefte uit de markt 

 Gaten in de markt kunnen worden opgespoord 

 Inzicht in volumeveranderingen in de markt 

 Makkelijker toetsen nieuwe producten 

 Niches in de markt zijn beter op te sporen 

 Concurrentievoordeel  

Het segmenteren kan plaatsvinden op verschillende kenmerken, namelijk demografische-, 

geografische - en psychografische kenmerken en op basis van consumentengedrag. Ieder van 

deze segmentatie methoden kan weer gebruikt worden voor een ander doel. Om in te kunnen 

spelen op de verschillende leefstijlen biedt psychografische segmentatie de beste kansen. 

De laatste jaren zijn er verschillende bedrijven bezig geweest met een psychografische 

segmentatie methode te beschrijven die gericht is op de verschillende leefstijlen. Om te kijken 

welke van deze methodes het meest geschikt is, is er een aantal criteria opgesteld waaraan 

deze moet voldoen. Daarbij is rekening gehouden met de criteria uit de literatuur, met de 

ervaringen van de traditionele methode en met de wensen van Trudo. Dit resulteerde 

uiteindelijk in de volgende criteria: 

 Meetbaar  Exclusief En gebruikmakend van: 

 Substantieel  Relevant  Demografische gegevens 

 Toegankelijk  Ontwikkeling  P.v.e. Trudo 

 Haalbaar  Inzichtelijk  

 Uitputtend  Balieherkenning (gemak)  

Met behulp van deze criteria zijn de methoden van Bastinaansen, Reijndorp, de Wijs-

Mulkens, Trendbox, The SmartAgent Company en Motivaction getoetst. Daaruit is naar voren 

gekomen dat de kwaliteit van veel van deze technieken nog veel te wensen overlaat. De 

meeste bevinden zich nog in een soort “conceptuele” fase en een gebruiksklare uitwerking 

ontbreekt bij bijna alle technieken. Van de zes methoden komt de methode van The 

SmartAgent Company het beste uit de bus. 

Deze methode telt zes leefstijlen. Deze zijn op basis van een door The SmartAgent Company 

ontwikkeld model, aan de hand van ongeveer 4000 enquêtes tot stand gekomen. Van de 

verschillende leefstijlen is beschreven welke woonwaarden ze van belang vinden. Vervolgens 

is het aanbod gedifferentieerd in verschillende woonmilieus. Daarna is onderzocht welk 

woonmilieu de voorkeur had per leefstijl en welke aspecten daarbij van belang waren.  

Deze methode is echter niet in staat om de traditionele methode te vervangen. Het dient 

daarom aanbeveling om deze methoden samen te combineren. Dit heeft een vijftal redenen:  

 Meer informatie over de huurders. 

 Leefstijlensegmentatie is een jonge methode met weinig historische data. Dat kan deels 

ondervangen worden door de gegevens uit de demografische segmentatie. 

 De overheid hanteert demografische gegevens voor de regelgeving. De prestaties van 

corporaties worden daar o.a. aan getoetst. De corporatie moet deze gegevens kunnen 
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overleggen. Aangezien de gegevens toch aanwezig zijn, en gebruik een meerwaarde 

oplevert, is het onverstandig om ze niet te benutten. 

 De perfecte segmentatie bestaat niet. Door het combineren kunnen de voordelen van beide 

methoden worden gecombineerd. 

 Leefstijlensegmentatie kan geen uitspraak doen over m
3
, huurprijs en type woning; 

demografische segmentatie kan dat wel. 

Deze combinatie van beide methoden heeft invloed op het strategisch marketing plannings 

procesmodel. Verschillende stappen krijgen een andere invulling. De belangrijkste 

veranderingen zijn: 

 De doelstellingen en uitgangspunten moeten anders geformuleerd worden. 

 Het aanbod wordt gedifferentieerd op basis van overeenkomstige productgroepen. De 

productgroepen worden daarna onder verdeeld op basis van woonmilieus.  

 De doelgroepen worden gesegmenteerd op basis van leefstijlen; de leefstijlen worden 

vervolgens onderverdeeld op basis van demografische factoren (inkomen en 

gezinssamenstelling). 

Bij de swot-analyse en het PMC schema is er meer informatie nodig over de woonomgeving. 

De uiteindelijke strategie is afhankelijk van de kenmerken van de woning, woonomgeving en 

leefstijl. 

Wanneer dit model wordt getoetst, blijkt er nog een aantal haken en ogen aan te zitten.  

 Zo blijken de woonmilieus zoals door The SmartAgent Company beschreven, niet 

overeen te komen met de woonmilieus die in Eindhoven voorkomen.  

 De mensen met een primair inkomen beperken zich slechts tot enkele leefstijlen, dit is wel 

een belangrijke doelgroep voor corporaties. 

 Er is te weinig informatie over de huurders en woningzoekenden om de vraagkant goed in 

beeld te brengen.  

 Een ander probleem is dat er te weinig gegevens over de woonwensen van de 

verschillende leefstijlen zijn. Dit is vooral een probleem bij het maken van de PMC’s.  

Deze problemen zijn echter op te lossen. Zo zijn de woonmilieubeschrijvingen van The 

SmartAgent Company aangepast. Daarvoor is gebruik gemaakt van de woonmilieus die de 

gemeente Eindhoven hanteert en gekeken wat de overeenkomsten waren. Doordat de 

leefstijlen en demografische gegevens zijn samengevoegd, was het toch mogelijk een beeld te 

krijgen of een woning geschikt is voor een bepaalde leefstijl. Echter hier is nader onderzoek 

zeker gewenst.  

De leefstijlen van de woningzoekende en de huurders zijn nog niet goed onderzocht. De 

beschikbare informatie binnen Trudo was echter voldoende om het model te doorlopen. Nader 

onderzoek is nodig om deze gegevens betrouwbaarder te maken. Het merendeel van de 

mensen die de vragen had ingevuld was nu onder de 40, hetgeen zeker een vertekend beeld 

oplevert. Indien verder gegaan zou worden met deze methode zou gekozen kunnen worden 

om bij iedere inschrijving een verplichte vragenlijst te laten invullen om daarmee de leefstijl 

te achterhalen.  

Nu bekend is wat de sterke en zwakke punten van de nieuwe methode zijn, kan de 

uiteindelijke conclusie getrokken worden. De belangrijkste vraag daarbij is: “Is het werken 

met leefstijlen / de methode van The SmartAgent Company een volwaardige opvolging voor 

de demografische segmentatietechniek zoals die tot nu toe gebruikt wordt?” Het antwoord 

daarop is tweeledig. De methode is zeker een goede opvolger; door gebruik te maken van 

leefstijlen gecombineerd met demografische gegevens is het mogelijk om beter in te kunnen 

spelen op de verschillende leefstijlen. Echter de methode is nog niet ver genoeg uitgewerkt 

om dit ook probleemloos te kunnen doen.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de inleiding tot het onderzoek gegeven. Daarna zal worden ingegaan op de 

probleemstelling & doelstelling. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte toelichting op de opbouw van het 

onderzoek.  

 
1.1 Inleiding  

1.1.1 Hoe marketing zijn intrede deed bij de woningcorporatie 

Al sinds de jaren negentig wordt geroepen dat de woningmarkt aan het verschuiven is van een 

aanbieders- naar vragersmarkt. De bijbehorende scenario’s waren somber. Ze verschilden 

tussen een drastische afname van de sociale huursector tot het geheel verdwijnen van de 

sector op termijn. Hieraan lag een aantal oorzaken ten grondslag. Namelijk de 

verzelfstandiging van de corporaties (meeste subsidies verdwenen), de concurrentie van de 

koopsector en de diversificatie van de vraag. 

De corporaties, die gewend waren aan een aanbiedersmarkt, moesten in een vragersmarkt 

gaan opereren. Hierdoor moesten de corporaties anders gaan werken. De klant moest koning 

worden! Goede huizen voor scherpe prijzen met goede service, daarmee zou je kunnen 

concurreren / overleven. De meeste corporaties gingen ervan uit dat een offensieve houding 

noodzakelijk was om te overleven. De vernieuwing werd in hoog tempo doorgevoerd. De 

interne organisatie werd vernieuwd, de doelstellingen werden nader bekeken, er werd beter 

geluisterd naar de huurders, nieuwe producten werden ontwikkeld, en ga zo maar door.  

De voorspellingen over een afname van de sociale huursector blijken echter niet te kloppen. 

Dit is onder andere te zien aan de huidige wachttijd voor de sociale huurwoning. Die kan 

oplopen tot 8 jaar, met een gemiddelde in Nederland van bijna 3 jaar [Eindhovensdagblad, 13 

september 2003]. Smeets noemt (in navolging van het sociaal cultureel planbureau) de 

volgende oorzaken: stagnerende nieuwbouw, hoge koopprijzen, de sloop van woningen en 

een geringe doorstoom. 

Als reactie hierop zou gestopt kunnen worden met de vernieuwing. Immers “Eind goed, al 

goed”. Dit is echter kortzichtig. Vandaar dat de meeste corporaties verder gaan met het 

klantgericht werken. Door de verschuivingen in de markt zijn de corporaties zich ervan 

bewust geworden dat er niet noodzakelijk altijd een markt aanwezig is. Vandaar dat ze 

voorbereid willen zijn op mogelijke veranderingen in de markt. Verschillende 

marketingtechnieken hebben sindsdien hun intrede gedaan in corporatieland. Dit om in te 

spelen op de wensen van de consument en deze zo veel mogelijk aan de corporatie te binden. 

Dit is een proces wat continue in beweging blijft. De wensen en voorkeuren van de 

consument zijn immers deels een reflectie van / interactie met de maatschappelijke 

ontwikkelingen.  

 

1.1.2 Nieuwe problemen, nieuwe segmentatietechniek 

Het doel van Marketing wordt door Kooij [2001] als volgt omschreven: “Marketing is een 

reeks van activiteiten die tot doel hebben de klant centraal te stellen in het beleid van de 

organisatie. Deze activiteiten zijn gericht op het achterhalen van de wensen van de klant. De 

marketing kent vele instrumenten om haar doel te realiseren. Het zijn de middelen om de 

aandacht van de klant te trekken en vooral te behouden”. Van de verschillende 

marketingmiddelen is segmentatie / differentiatie er een. Deze techniek wordt al jaren bij de 

corporaties toegepast. Bij Trudo wordt net als bij de meeste andere corporaties gebruik 

gemaakt van traditionele segmentatie (gebaseerd op leeftijd, gezinssamenstelling en 

inkomen). Echter door het mondiger worden van de maatschappij en de individualisering 
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blijkt dat deze segmentatie minder voldoet dan voorheen. Binnen een segment kunnen de 

woonwensen heel divers zijn. Om dit te verduidelijken een voorbeeld.  

Het traditionele segment tweepersoonshuishoudens (18-27 jaar) kan verschillende 

woonwensen hebben. Een getrouwd stelletje van 22 en 23 jaar, beide mbo opleiding afgerond 

en aan het werk. Ze willen zo snel als mogelijk een rijtjeshuis en kinderen. Een andere 

mogelijkheid is een stelletje, samenwonend 25 en 27 jaar. Eén werkend en de andere 

studerend. Hun toekomstplannen bestaan uit carrière maken en in hun vrije tijd veel reizen. 

Indien ze kinderen willen, zal het pas over een jaar of tien zijn. Voorlopig zijn ze tevreden 

met hun appartement in het centrum, dicht bij allerlei voorzieningen. Dit om zo efficiënt 

mogelijk om te gaan met de tijd.  

De traditionele segmentatie methode kent geen mogelijkheden om op deze verschillende 

wensen in te spelen. Om beter in te kunnen spelen op de individuele wensen van de huurders, 

is het noodzakelijk dat de verschillende leefstijlen beleidsmatig worden meegenomen. Dit om 

uiteindelijk te zorgen dat de woningen beter aansluiten bij de wensen van de huurders. 

Aangezien het onmogelijk is om voor iedere huurder een apart beleid te schrijven, is het 

noodzakelijk om de huurders te groeperen. Iedere groep zou dan uit klanten met 

overeenkomstige woonwensen moeten bestaan. De klanten dienen met andere woorden in 

verschillende segmenten te worden opgedeeld. Een segmentatie op basis van leefstijlen zou 

het inzicht in de woonwensen van de klanten kunnen vergroten.  

In dit onderzoek zal nader worden ingegaan op de segmentatietechniek bij woningcorporaties. 

Wat zijn echter nu precies de voor- en nadelen van een leefstijlen segmentatie? Is het in de 

praktijk bruikbaar? Wat voor consequenties zou dat voor het beleid kunnen hebben? Deze en 

andere vragen zullen in het onderzoek behandeld worden.  

 
 

1.1.3 Verwachtingen gecreëerd door leefstijlen 

Niet alleen de corporaties zijn erachter gekomen dat de traditionele methode niet meer 

voldoet. Er zijn verschillende commerciële onderzoeksbureaus die op dit gevoel hebben 

proberen in te spelen. Gladde brochures met mooie praatjes werden gemaakt. Het doel 

daarvan was / is om de corporatie te winnen voor “hun” methode. Of de mogelijkheden 

realistisch zijn, valt soms te betwijfelen. Desondanks zijn verschillende corporaties warm 

gelopen voor het werken met leefstijlen. In het onderstaande stuk worden deze 

“mogelijkheden / beloften” beschreven. 
 

Verwachtingen op omgevingsniveau 

Een belangrijke eigenschap van het denken in leefstijlen is dat deze beter handen en voeten 

geeft aan het begrip passende woonsituatie. Waaraan moet een woning en woonomgeving 

voldoen eer mensen het idee hebben dat het voor hen op maat is gesneden. De woning moet 

een maatproduct worden in plaats van een massaproduct. Daarnaast moet de woning de 

mogelijkheden bieden om in te spelen op toekomstige trends. Dit alles kan alleen wanneer de 

woonwens bekend is. Dit onderzoek zal zich voornamelijk richten op de manier waarop deze 

wensen achterhaald kunnen worden en hoe ze vertaald kunnen worden in beleid. 

De verschillende onderzoeken en publicaties over leefstijlen beloven ongekende 

mogelijkheden. Deze beloften hebben voornamelijk betrekking op de woning en 

woonomgeving. De gedachte is dat de woning en woonomgeving een maatproduct moeten 

kunnen zijn. De verschillende mogelijkheden zullen hieronder besproken worden. 

De leefbaarheid van de wijk is voor een groot deel afhankelijk van de bewonerssamenstelling. 

De meeste irritaties zijn te vinden indien de verschillende bewoners andere eisen aan elkaar 

en aan de woonomgeving stellen. Er is genoeg in de krant te vinden over burenruzies over 
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geluidsoverlast of andere overlast zoals bijvoorbeeld zwerfvuil. Indien bewoners echter 

dezelfde normen en waarden zouden hebben, zouden er minder conflicterende situaties 

optreden [The SmartAgent Company, 2000]. Door gebruik te maken van leefstijlen kan hier 

op worden ingespeeld. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Als eerste zou gekozen 

kunnen worden om slechts één leefstijl in een wijk / gebied / complex te zetten. Een andere 

mogelijkheid is om te kijken naar welke leefstijlen zonder problemen samen kunnen leven. In 

sommige situaties kunnen bepaalde leefstijlen eventueel als een soort buffer fungeren
1
.  

De verschillende leefstijlen stellen andere eisen aan een locatie. Zo kan de ene leefstijl een 

voorkeur hebben voor een locatie in het midden van de stad nabij alle voorzieningen. Een 

andere leefstijl kan echter kiezen om in de luwte van de stad te wonen, waar de voorzieningen 

binnen redelijke tijd met de auto te bereiken zijn, maar de drukte uit de stad geheel ontbreekt 

[Bastiaansen, 1999]. Bij het inrichten van de gebouwde omgeving zou daar rekening mee 

gehouden moeten worden. Immers de omgeving is het enige aspect dat niet is aan te passen. 

De bewoners, voorzieningen, woonomgeving en woningtype zijn namelijk wel te veranderen. 

Iedere omgeving is dan ook maar geschikt voor één of enkele typen huishoudens. Door dit in 

de ontwerpfase te onderkennen kan gezorgd worden dat de uiteindelijke woningen / 

woonomgeving beter aansluit bij de wensen.  

Indien uit de omgeving een bepaalde leefstijl is gekomen kan de omgeving worden ingericht 

voor deze leefstijl. Hierbij valt te denken aan de aanwezigheid / afwezigheid van bepaalde 

voorzieningen, het kwaliteitsniveau van de wijk, de bebouwingsdichtheid en de uitstraling 

van het geheel.  

Zoals de bovenstaande kenmerken beschreven staan, lijken ze in eerste instantie voornamelijk 

geschikt voor nieuwbouw. Echter ook bij bestaande wijken kan gebruik gemaakt worden van 

leefstijlen. Bij bestaande wijken kan de omgeving als uitgangspunt genomen worden. Welke 

leefstijlen trekt die aan. Zitten die er ook? Indien die aanwezig zijn, kan gekeken worden hoe 

de wijk zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt kan worden voor die specifieke groep. Het kan 

ook mogelijk zijn dat de aanwezige leefstijl niet aansluit bij de leefstijl die gezien de 

omgeving mag worden verwacht. In dat geval zou gekozen kunnen worden de omgeving zo 

veel mogelijk aan te passen aan de aanwezige leefstijl. Immers ook voor wonen geldt dat 

bepaalde voorzieningen gesubstitueerd kunnen worden. De afwezigheid van bepaalde 

aspecten kan goed gemaakt worden met de aanwezigheid van andere aspecten. Indien de 

situatie echter ver onder het gewenste niveau is, kan gekozen worden de bevolkingsopbouw te 

veranderen. “Daarnaast kan door de leefstijlenbenadering voorkomen worden dat de stedelijke 

vernieuwing een grijze deken is, die overal een zelfde product nalaat. Het verhoogt de 

identificatie en betrokkenheid van bewoners bij hun buurt” [Nio, 2002].  

 

Verwachtingen op woningniveau 

Het doel van het gebruik van leefstijlen is om de woonwensen van de verschillende klanten 

beter in beeld te brengen en te kunnen vervullen. Een leefbare wijk is dan het hoogste 

schaalniveau. Daaronder zit dan de woning. Indien de leefstijlen bekend zijn, is ook bekend in 

wat voor type woning de mensen willen wonen. Kiezen ze voor een bungalow of een flat? 

Daarnaast kan de afwerking aangepast worden. Sommige leefstijlen zijn meer gefocust op 

uiterlijke verschijning. De luxe afwerking is dan belangrijker dan bij leefstijlen die daar geen 

interesse in hebben [Wijs-mulkens E. de, 1999]. Een ander kenmerk van de woning is de 

indeling. Traditionele indeling versus open indeling. Expressieve leefstijlen verkiezen soms 

de geheel vrij indeelbare woning om daar hun eigen invulling in te geven. Aan de andere kant 

zullen “burgerlijke” leefstijlen sneller kiezen voor traditioneel ingedeelde woningen. Een 

laatste kenmerk dat hier vermeld dient te worden is de grootte van de woning. Dit hangt nauw 

                                                 
1
 Meer informatie is te vinden in: Verschillende leefstijlen in een woonmilieu, zou dat kunnen?, A van der Werf, 

Afstudeerverslag TU/e, Eindhoven, 2000 
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samen met het gebruik van de woning. Is de woning slechts een slaapplek dan kan deze met 

minder ruimte voldoen dan wanneer de woning het centrale ontmoetingspunt is.  

 

Verwachtingen bij diensten en overige activiteiten 

De fine tuning bij het wonen zijn de diensten. Verschillende leefstijlen kunnen op 

verschillende manieren benaderd worden. Iedere leefstijl heeft zijn eigen karakteristieken. 

Daardoor is de interesse in aanvullende diensten erg leefstijl afhankelijk. Iedere leefstijl heeft 

behoefte aan andere diensten. Door een beter inzicht te hebben in de omvang van de 

verschillende groepen, kan per groep onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn. Hierdoor 

is de kans van slagen van een product groter en zullen de ontwikkelingskosten afnemen.  

 

Nadelen van het nieuwe model 

Hierboven staat een aantal mogelijke voordelen van leefstijlbenadering beschreven. Op basis 

van deze beschrijving kiezen veel bedrijven voor het gebruiken van een leefstijlbenadering. 

De nadelen / dilemma’s zijn dan ook vaak niet beschreven. Echter, deze zijn er wel degelijk.  

Het belangrijkste nadeel is de herkenning. Waar bij demografische segmentatie de klant na 

twee of drie vragen is in te delen in een doelgroep, zal de indeling bij leefstijlen segmentatie 

meer tijd en energie vergen.  

Een tweede nadeel is dat de klant vaak de relatie niet ziet tussen de lange vragenlijst en het 

uiteindelijke resultaat: de bij hem behorende leefstijl. Dit heeft deels te maken met het “softe 

karakter” van de leefstijlen benadering
2
. 

Een derde nadeel is, dat er nog slechts een gering inzicht bestaat in de ontwikkeling van de 

verschillende doelgroepen. Dit komt doordat leefstijlen pas net ingeburgerd beginnen te 

raken. Hierdoor is het moeilijk om trends te voorspellen. 

Voort is de afbakening voor de verschillende clusters te grofmazig. Ze sluiten vaak niet aan 

bij de subtiele en ambivalente betekenissen die bewoners toekennen aan het wonen. Het 

gevaar daarvan is dat mensen geforceerd in hokjes worden geplaatst. 

Er zijn natuurlijk wel meerdere nadelen. Het doel van deze opsomming is om aan te geven, 

dat de beschreven mogelijkheden zeer rooskleurig beschreven zijn. Dat komt omdat ze als 

“verkooppraatje” zijn beschreven. Daardoor zijn de verwachtingen te hoog gespannen.  

 

Conclusie  

De mogelijkheden van leefstijlen zoals worden voorgespiegeld door de verschillende 

onderzoeksbureaus klinken veelbelovend. Of de mogelijkheden allemaal even realistisch zijn, 

valt te betwijfelen. Dit is echter alleen maar in de praktijk te toetsen. En dat is pas mogelijk 

indien een methode uitgewerkt is. Echter, indien slechts een deel van de mogelijkheden 

beleidsmatig zijn mee te nemen is het een vooruitgang. Dit wordt in zekere zin ook door Nio 

[2002] onderschreven. “Leefstijlen vormen vooral een passend en inspirerend hulpmiddel om 

te onderzoeken aan welke eisen een woning, een woonomgeving en voorzieningen moeten 

voldoen. Daarbij dienen niet de leefstijlclusters voorop te staan. Het gaat in de eerste plaats 

om duurzame woonmilieus die zich van elkaar onderscheiden en waar woningzoekenden een 

keuze uit kunnen maken. De verschillende leefstijlen sorteren zichzelf dan wel uit”.  

De genoemde nadelen maken het gebruik in de praktijk wel moeilijker, maar niet onmogelijk. 

                                                 
2
 Zie: Het uur van de VPRO, aflevering: Woonbeleving 
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1.2 Probleemstelling: 
 
1.2.1 Doelstelling:  

Het toepassen van de meest geschikte segmentatie methode waarmee de binnen Trudo 

aanwezige / te verzamelen klantwensen vertaald kunnen worden in een praktisch beleid. 

 
1.2.2 Vraagsteling:  

Op welke wijze kan de vraag gesegmenteerd worden in klantgroepen zodat Trudo bij het 

ontwikkelen van nieuw beleid beter kan inspelen op de woonwensen van de klanten / 

klantgroepen?  

 
1.3 Deelvragen:  
 

 Waarom voldoet de traditionele techniek niet?      

 

 Wat is de rol van segmentatie techniek binnen de marketing? 

 Welke segmentatie technieken zijn er momenteel?  

 

 Wat zijn de criteria waaraan een succesvolle segmentatie moet voldoen? 

 

 Welke verschillende leefstijl segmentatiemethoden bestaan er? 

 Welke leefstijlbenadering is het meest geschikt om te gebruiken?  

 

 Hoe ziet deze eruit? 

 

 Wat is de invloed van leefstijlen op het strategisch marketing planningsproces? 

 Hoe ziet het strategisch marketing planningsprocesmodel “nieuwe stijl” eruit?  

 
1.4 Opbouw stappenplan 
 

Deze zes groepen deelvragen zijn de basis voor het stappenplan.  

In het eerste deel zal worden ingegaan op de vraag waarom de traditionele methode minder 

bruikbaar is geworden. Daarnaast worden de voordelen van het werken met leefstijlen 

beschreven. Leefstijlensegmentatie wordt namelijk door verschillende onderzoeksbureaus 

beschreven als de oplossing voor de reeds eerder geschetste problemen. 

Het tweede deel gaat in op de vraag of segmentatie technieken geschikt zijn om de problemen 

te tackelen en behandelt de verschillende soorten segmentatietechnieken. 

Het derde deel gaat in op de criteria waaraan een succesvolle methode moet voldoen. 

Het vierde deel beschrijft de gangbare leefstijl segmentatiemethoden. Deze worden getoetst 

aan de criteria. 

In het vijfde deel wordt de meest geschikte methode verder uitgewerkt. 

In het laatste deel wordt bekeken wat de invloed van leefstijlen op het strategisch marketing 

planningsproces is. Dit wordt aan de hand van een praktijkvoorbeeld getest. 
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1.5 Stappenplan 
 
 

Beschrijven voorraadbeleid 
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In- / aanleiding 

 

Inventarisatie 

segmentatietechnieken  

 

Inventarisatie leefstijlen 

segmentatiemethoden 

Uitwerking van de haalbare 

segmentatiemethode  

Conclusie en aanbeveling 

 

Randvoorwaarden 

Praktijktoets 

T?t'uJ.o 

,1, 

-

.~ 

• 

! ! 

I I ~ .. 

~ 

• 



  27-12-12 

F.C.L.G. Schavemaker  7 

1.6 Opbouw onderzoek 
 

Aan de hand van het stappenplan en de deelvragen is gekozen om het onderzoek op de 

volgende manier op te bouwen.  

 Hoofdstuk 1:  Aanleiding, probleemstelling, doelstelling, vraagstelling, deelvragen,  

                                   stappenplan en opbouw onderzoek. 

 

 Hoofdstuk 2:  Inventarisatie verschillende soorten segmentatietechnieken en criteria  

                                   waaraan een succesvolle methode moet voldoen. 

 

 Hoofdstuk 3:  Beschrijving van de gangbare leefstijl segmentatie methoden. Deze  

                                   worden getoetst aan de criteria zoals opgesteld in hoofdstuk 2.  

 

 Hoofdstuk 4: Uitwerken meest geschikte methode 

 

 Hoofdstuk 5: Beschrijven wat de invloed van leefstijlen op het strategisch marketing  

                             planningsproces is.  

 

 Hoofdstuk 6: Praktijktoets   

 

 Hoofdstuk 7:  Conclusie en aanbeveling.  
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Hoofdstuk 2 Criteria voor succesvolle leefstijl segmentatie 
De onbegrensde mogelijkheden zoals in het vorige hoofdstuk beschreven zijn, klinken bij veel mensen in de 

sociale huursector als muziek in de oren. Wie wilt er geen tevreden klanten, die het idee hebben dat de woning 

en woonomgeving speciaal naar hun wensen is gebouwd? Om in te spelen op de wensen van klantgroepen wordt 

in de marketing gebruik gemaakt van segmentatie. In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden van segmentatie 

besproken en worden de criteria opgesteld waaraan een goede leefstijlsegmentatie moet voldoen.  

 
2.1 Het nut van segmenteren 
 

De in het vorige hoofdstuk beschreven mogelijkheden klinken goed. Immers, de woning zou 

uiteindelijk voldoen aan de vraag van de huurder. De woonomgeving zou harmonieus in 

elkaar zitten en de verhuurder heeft zoveel kennis over de huurder, dat deze gericht producten 

kan aanbieden om de huurder nog meer tevreden te stellen. Is dit toekomstbeeld realistisch, of 

blijft het een sprookje? Dat is voor het grootste deel afhankelijk van de achterliggende 

theorieën en de mogelijkheden om deze te kunnen toepassen.  

Idealiter worden leefstijlen gebruikt om beter te kunnen inspelen op de woonwensen van de 

individuele huurder. Dit is echter bijna zo goed als onmogelijk. Het inventariseren en 

uitvoeren van de persoonlijke wensen van de huurders kost veel tijd en geld. Hierover heeft 

Postma [1996] het volgende geschreven: “De beste relatie met een klant is vanzelfsprekend 

een één-op-één relatie. En het is kortzichtig te veronderstellen dat mensen in een zelfde 

gebied op dezelfde manier denken over een zelfde dienst. Voor zover de mogelijkheden het 

toelaten zou een organisatie moeten streven naar een één-op-één relatie. Dit is door de 

huidige technologische ontwikkelingen steeds beter mogelijk. Echter om grotere groepen met 

beperkte middelen te bereiken, is de indeling in doelgroepen vooralsnog gewenst. Daarbij 

moet gestreefd worden naar een zo homogeen mogelijke doelgroep. Marktonderzoek kan 

helpen om de wensen en behoeften van klanten nader te specificeren, om zo specifiekere 

doelgroepen te kunnen formuleren.”  

Vooralsnog is een één-op-één segmentatie binnen Trudo nog geen reële optie. Welke 

segmentatiemethode doet het meeste recht met betrekking tot de woonwensen van de klant? 

De meest voor de hand liggende methode is het groeperen van mensen met dezelfde wensen. 

De gedachte is dat mensen met dezelfde leefstijl ongeveer dezelfde wensen hebben met 

betrekking tot hun woning en woonomgeving. Door deze groepering is het mogelijk om 

beleidsmatig rekening te houden met deze wensen. Het opdelen van grotere heterogene 

groepen in kleinere heterogene groepen met (deels) dezelfde kenmerken is segmenteren. Wat 

zijn daarvan de voor- en nadelen? 

Segmenteren kan om diverse redenen zinvol zijn voor een organisatie [Smeets, 2001 in 

navolging van: Hooley e.a., 1998, Mc Donald & Dunbar, 1998]: 

 Ten eerste maakt segmentatie het mogelijk om de verschillende producten beter af te 

stemmen op de behoefte van een doelgroep. Voor iedere doelgroep kan een “maatpakket” 

worden aangeboden. 

 Een tweede voordeel is dat de segmentatie de mogelijkheid biedt om gaten in de markt op 

te sporen. Of te wel, het is mogelijk om segmenten te ontdekken waar geen of te weinig 

producten voor worden geleverd. Hierbij is een succesvolle uitbreiding van de te leveren 

producten een optie. 

 Een derde voordeel is dat bij volumeveranderingen van de markt (krimp / groei) het 

mogelijk is om inzicht te krijgen in de segmenten die (nog) groeien. Na deze constatering 

is het mogelijk om op deze segmenten te focussen. 

 Een vierde mogelijkheid is het kunnen toetsen van nieuwe producten en 

veronderstellingen. Dit kan bijvoorbeeld door een enquête onder de potentiële doelgroep 

af te nemen. 

T?t'ido 
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 Een vijfde voordeel is dat kleinere organisaties een niche zouden kunnen ontdekken 

waaruit ze een verdedigbaar concurrentie voordeel uit kunnen halen. 

 Het laatste is niet zozeer een voordeel, maar indien de concurrenten zich wel bedienen van 

een segmentatie, is de kans groot dat die beter in staat zijn om de kansen in de markt te 

benutten. Het niet gebruik maken van een segmentatie verslechtert je kansen op de markt. 

Aan de hand van deze zes voordelen kan gezegd worden dat het nuttig is voor Trudo om een 

segmentatiemethode te gebruiken, die in staat is de verschillende woonwensen correct weer te 

geven. 

 
2.2 Segmenteren is het instrument om te differentiëren  
 

Door de huurders op te delen in verschillende groepen met hun eigen specifieke wensen met 

betrekking tot de gebouwde omgeving krijg je een duidelijk overzicht van de vraagkant. 

Segmenteren heeft echter geen nut indien het aanbod geen rekening houdt met de 

verschillende wensen. Om een bepaald segment te bedienen zal de verhuurder een voor dat 

segment onderscheidend product moeten aanbieden. Het is onmogelijk om een bepaalde 

doelgroep aan te spreken met een product dat zich niet onderscheidt van het product van 

andere groepen [Schnaars, 1998]. 

Uiteindelijk zal voor ieder segment een onderscheidend product worden aangeboden. De 

combinatie segment – product is uniek. Deze combinatie zal een belangrijke rol gaan spelen 

in het uiteindelijke beleid. Deze combinatie maakt het mogelijk om een product te 

ontwikkelen / aan te passen, zodat het aan de wensen van de huurders voldoet. Deze 

combinatie kan van verschillende kanten benaderd worden. De ene mogelijkheid is vanuit de 

leefstijl. Wat wil de huurder en hoe kan het geregeld worden? De andere mogelijkheid is om 

vanuit de omgeving of vanuit een gebouw te kijken voor welke leefstijl het geschikt is. 

Vervolgens kan dit eventueel worden aangepast aan de wensen van die leefstijl.  

Aangezien pas gedifferentieerd kan worden op het moment dat de segmentatie is uitgewerkt, 

zal in dat stadium hier verder op ingegaan worden.  

 
2.3 Verschillende segmentatietechnieken 

 

In totaal zijn er op hoofdlijn vier verschillende segmentatie technieken [Kotler, 1994]. 

Namelijk op basis van demografische kenmerken, geografische kenmerken, psychografische 

kenmerken en op basis van consumentengedrag. Hieronder worden de verschillende 

technieken kort toegelicht. 

 
2.3.1 Demografische kenmerken 

De traditionele methode is gebaseerd op demografische kenmerken. De variabelen voor deze 

indeling zijn: 

 

 Geslacht  Gehuwd / kinderen  Geloof 

 Leeftijd   Inkomen  Ras 

 Gezinsgrootte  Beroep  Nationaliteit 

 Leeftijdsklasse  Opleiding  

Demografische segmentering is de meest gebruikte segmentatie methode voor 

consumentengroepen. Hiervoor zijn twee redenen aan te geven. Ten eerste de relatie tussen de 

demografische variabelen en de behoefte, wensen en de gebruikte hoeveelheden van 

consument. Ten tweede zijn de demografische kenmerken makkelijker te meten dan de 

meeste andere variabelen.  

T?t'uJ.o 



  27-12-12 

F.C.L.G. Schavemaker  11 

Zelfs in gevallen waar de segmenten worden bepaald aan de hand van andere criteria, zoals 

persoonlijkheid of gedrag, zijn demografische gegevens nodig om de grootte van de 

doelgroep te bepalen. 

De meest voorkomende demografische segmentaties zijn: leeftijd (en levensfase), geslacht en 

inkomen.  

Segmentatie op basis van leeftijd gaat ervan uit dat de behoeften en wensen van de consument 

veranderen met het veranderen van de leeftijd.  

Segmentatie op basis van geslacht wordt in verschillende industrieën gebruikt. Zo wordt het 

gebruikt bij kleding, cosmetica, auto’s en tijdschriften.  

De laatste demografische segmentatie die veel gebruikt wordt is segmentatie naar inkomen. 

Hoe groter het inkomen, hoe meer luxe producten men zich kan veroorloven. Maar ook 

bedrijven die zich juist richten op de lage inkomens kunnen zeer goed zaken doen. Hierbij 

valt de denken aan de Nederlandse winkelketen Wibra.  

 
2.3.2 Geografische segmentatie 

Bij geografische segmentatie wordt de markt ingedeeld in geografische eenheden. De 

variabele die daarbij gebruikt worden zijn: 

 

 Continent  Regio  Stad versus voorstad 

versus platteland  Land  Grootte stad 

 Streek  Klimaat  

 

De redenen daarvoor zijn de geografische verschillen in behoeften en wensen. Zo heeft het 

geen zin verwarmingen te verkopen rond de evenaar en is de Sahara geen goede afzetmarkt 

voor paraplu’s.  

De mogelijkheden om geografische segmentatie toe te passen zijn nihil. Woningcorporaties 

werken voornamelijk op lokaal niveau. Dan zijn de verschillen te klein. Geografische 

segmentatie is moeilijk te gebruiken om aan te kunnen geven welke woning het meest 

geschikt zou kunnen zijn. De segmentatie op wijk en / of buurtniveau waar vroeger sprake 

van was (op basis van werk of geloof), is helemaal verdwenen. Het gevolg daarvan is dat de 

vraag uit een wijk niet meer heterogeen is. Voor de segmentatie van woningzoekenden is deze 

techniek dan ook niet erg geschikt. Voor een segmentatie met een ander doel dan 

woonwensen is dit echter nog wel geschikt, maar dat valt buiten het kader van dit onderzoek.  

 
2.3.3 Gedragsmatige segmentatie 

Bij segmentatie op basis van het gedrag worden kopers ingedeeld in groepen op grond van 

hun kennis van, standpunten over, gebruik van of reactie op een product. De gebruikte 

variabele zijn dan: 

 

 Koopgedrag  Mate van gebruik  Graad van 

geïnteresseerdheid  Koopeisen  Loyaliteit 

 Gebruikerstatus  Mening over product  

 

Bij koopgedrag moet vooral gedacht worden aan wanneer iets gekocht wordt en waarvoor. 

Door hier tactisch op in te spelen kan de verkoop van producten vergroot worden. Een goed 

voorbeeld daarvan is snoepgoed. Waar dit vroeger voornamelijk in de schappen te vinden 

was, is het nu ook vaak bij de kassa te vinden. De mensen hebben ’s avonds vaak al trek 

tijdens het boodschappen doen. Het snoep vormt zo een extra verleiding. Hier zien we dus een 

extra markt.  



 

12  Afstudeerscriptie 

De koopeisen hebben vooral betrekking op de gezochte kwaliteiten. Hierbij kan gedacht 

worden aan de prijs, de uiterlijke verschijning of de mogelijke extra’s. Wanneer bekend is 

welke doelgroep voor het product gaat, kunnen deze eigenschappen extra worden benadrukt, 

of kan het product voor andere groepen geschikt worden gemaakt. 

De gebruikerstatus heeft betrekking op de duur dat de gebruiker iets al afneemt. Is het de 

eerste keer, neemt die het regelmatig af, is het een impuls aankoop, of wordt het onregelmatig 

afgenomen? Wanneer de status en reden bekend is, kan daarop ingespeeld worden. 

De gebruiksfrequentie geeft aan hoe vaak iets gebruikt wordt. Aan de hand van deze gegevens 

kan nagegaan worden hoeveel energie het mag kosten om een bepaalde gebruiker te binden 

aan het product. Een zware gebruiker geeft meer omzet. Om deze te binden kan dan ook een 

groter budget beschikbaar gesteld worden. 

De loyaliteit is van belang om na te kunnen gaan wat de huidige doelgroep is, en hoe de 

concurrenten zich gepositioneerd hebben. Wanneer bekend is waarom klanten naar de 

concurrentie gaan, kan geprobeerd worden het product anders te positioneren om zo deze 

klanten terug te krijgen. 

Er zijn verschillende stadia van genegenheid om een product aan te schaffen. Hierop kan op 

verschillende manieren worden ingespeeld. Mensen die het product niet kennen, moeten 

ermee bekend gemaakt worden. Mensen die het product wel kennen, kunnen gestimuleerd 

worden om tot aanschaf over te gaan. Beide doelgroepen dienen op een andere manier 

benaderd te worden.  

Als laatste de houding. Iemand die positief ergens tegenover staat is sneller over te halen dan 

iemand die neutraal of negatief ergens tegenover staat.  

De bruikbaarheid van gedragsmatige segmentatie voor woningtoewijzing is dan ook 

minimaal. Deze techniek is wel te gebruiken bij de marketing van de aanvullende diensten 

van Trudo.  

 
2.3.4 Psychografische segmentatie 

Bij psychografische segmentatie zijn de gebruikte variabelen: 

 

 Sociale klassen  Levensstijl  Persoonlijkheid 

 

Mensen uit één demografische groep kunnen zeer uiteenlopende psychografische kenmerken 

hebben.  

De sociale klasse is van belang voor de voorkeur voor auto’s, kleding, interieur, 

vrijetijdsactiviteiten en winkelkeuze. Iemand uit de hogere klasse behoort geen Lada te rijden 

en bij de Wibra te winkelen. Deze rijdt bijvoorbeeld in een BMW naar de Bijenkorf.  

De belangstelling voor verschillende goederen wordt beïnvloed door de leefstijl. Het al dan 

niet gebruiken van bepaalde goederen is een manier om de leefstijl te uiten. Producten kunnen 

verschillende imago’s hebben. Zo kan een product het imago hebben voordelig te zijn 

(Euroshopper / Zeeuws meisje), betrouwbaar te zijn (Volvo), sportief te zijn (Sportlive), 

chique te zijn (Christian Dior), enz. Iedere leefstijl heeft zijn eigen karakteristieken en zal 

eerder geneigd zijn producten te kopen die bij zijn / haar leefstijl horen. 

De persoonlijkheid wordt gebruikt om markten in segmenten in te delen. De producten 

krijgen een persoonlijkheid die met de consument overeenkomt. Deze methode is met succes 

toegepast in cosmetica, sigaretten, verzekeringen en sterke drank. 

 

 
2.3.5 Conclusie  

Van de boven beschreven methoden is psychografische segmentatie de meest geschikte 

methode om in te kunnen spelen op de woonwensen van de huurders. Met behulp van de 

psychografische segmentatie kan inzicht worden verkregen in: het type woning, de locatie van 
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de woning, de grootte van de woning en de voorzieningen die de huurder in de buurt wil 

hebben. De overige methoden zijn niet geschikt om in te kunnen spelen op de woonwensen 

van de verschillende huurders. 

 
2.4 Criteria uit de literatuur  
 

Waaraan moet een succesvolle segmentatie voldoen? De algemene criteria waaraan een 

succesvolle segmentatie moet voldoen zijn in de literatuur te vinden [Kotler, 1994]. In dit 

onderzoek wordt succesvolle segmentatie gedefinieerd als: “Een segmentatiemethode die 

geschikt is om een essentieel onderdeel van het beleid te kunnen zijn en in staat is relevante 

informatie over de woonwensen van de klanten te verstrekken”. Doordat de criteria die door 

Kotler gegeven worden algemene criteria zijn, is het mogelijk dat deze in specifieke situaties 

kunnen afwijken. Bij dit onderzoek is gekozen om de algemene criteria ongewijzigd te 

gebruiken. Mocht nu blijken dat enkele of meerdere criteria niet gehaald worden, kan gekeken 

worden wat daar mee gedaan moet worden. In Kotler zijn de volgende criteria voor zinvolle 

segmentatie te vinden: 

 

 Meetbaarheid: Het moet mogelijk zijn om een segment op basis van een set van meetbare 

kenmerken te onderscheiden.  

 Belang: Ieder segment zal bovendien een voldoende (potentiële) omvang dienen te hebben 

om de tijd en inspanning te rechtvaardigen die nodig is om te plannen.  

 Toegankelijkheid: Er moeten kanalen beschikbaar te maken zijn voor deze eenheid, 

waarlangs met de klanten in dat segment met een afzonderlijke promotiecampagne of 

advertenties gecommuniceerd kan worden. Het segment moet uniek op respons en stimuli 

uit de markt reageren. 

 Haalbaarheid: Het bedrijf moet in staat zijn om de noodzakelijke veranderingen aan te 

brengen in zijn structuur, informatievoorziening en beslissingssysteem zodat nieuwe 

segmenten aandacht krijgen.  

 

In Smeets [2001] staat nog een tweetal andere criteria vermeld: 

 

 Segmenten dienen elkaar uit te sluiten. Dit houdt in dat ieder segment exclusief voor één 

groep is. Het is niet mogelijk om tot meerdere groepen te behoren.  

 Als laatste moeten de verschillende segmenten uitputtend zijn. Het mag niet mogelijk zijn 

dat er geen passend segment is. 

 

Naast Kotler en Smeets, heeft ook Postma [1996] zich beziggehouden met segmentatie. Deze 

hanteert de volgende 4 kenmerken.  

 

 Wie binnen de doelgroep valt, moet significant meer van het aanbod gebruik maken dan 

wie erbuiten valt; anders is de segmentatie niet relevantie. 

 De kenmerken die de doelgroep beschrijven moeten voor de aankoop aan te geven zijn; 

anders valt de doelgroep niet te benaderen 

 De segmentatiekenmerken moeten traceerbaar zijn, zodat de groep apart te benaderen is. 

 De groep moet groot en stabiel genoeg zijn om een aparte benadering waard te zijn. 

 

Postma heeft de kenmerken eenvoudiger verwoord dan Kotler. Indien deze lijst vergeleken 

wordt met de eerste lijst, blijken de lijsten veel overeenkomsten te vertonen. De eerste 

voorwaarde die Postma noemt, komt bij Kotler echter niet voor. Deze voorwaarde stelt dat er 

een relatie moet zijn tussen de segmentatie methode en het doel. Iets dat zo vanzelfsprekend 
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is, dat het daarom waarschijnlijk niet bij de voorwaarden van Kotler vermeld staat, maar voor 

de correctheid wel nodig is. Om mensen in te delen in groepen die voorkeur hebben in zwarte, 

witte, rode, groene en overige kleuren luciferkoppen, kan nuttige informatie verschaffen voor 

een luciferfabrikant. Een lollyfabrikant kan echter niks met deze informatie doen, ondanks dat 

de methode aan (bijna) alle voorwaarden voldoet. 

Wanneer een geschikte segmentatiemethode gevonden is en de segmenten zijn uitgewerkt, 

kan het bedrijf de verschillende segmenten beoordelen en onderzoeken hoeveel en welke het 

bedienen wil. Om de verschillende marktsegmenten te kunnen beoordelen en selecteren is er 

een aantal extra criteria door Kotler opgesteld. Aangezien die hier nog niet van belang zijn, 

wordt er maar op één ingegaan, die wel van belang is. Deze is mijns inziens namelijk ook te 

gebruiken als selectiecriteria. 

 

 Inzicht in de ontwikkeling (toename / gelijk blijven / afname) van het segment. Sommige 

bedrijven willen zich vooral richten op grote groeiende markten. Terwijl andere bedrijven 

zich voornamelijk willen richten op kleinere constante markten. Dit heeft onder andere te 

maken met de mogelijkheden van de organisatie om op veranderende markten in te 

kunnen spelen.  

 

Kotler gebruikt dit criteria om na te gaan of een bepaalde segment interessant is om te 

bedienen. Echter, inzicht in de groei / afname van en segment is mijns inziens altijd van 

belang en reken ik dan ook tot de criteria voor zinvolle segmentatie. Indien namelijk geen 

inzicht in de groei / afname is, bestaat er een gedegen kans dat een segment significant toe- of 

afneemt op een moment dat dat niet wenselijk is.  

 

De kwaliteiten van een methode zijn te bepalen door te beoordelen in hoeverre wordt voldaan 

aan de gestelde criteria. De uiteindelijke criteria (uit de literatuur) waaraan de methoden 

worden getoetst zijn: 

 

 Meetbaarheid  Haalbaarheid  Relevant 

 Substantieel  Exclusief  Ontwikkeling 

 Toegankelijkheid  Uitputtend  

Indien er geen methode is die voldoet aan alle criteria, kan gekeken worden of de criteria 

aangepast dienen te worden, of de methode aangepast dien te worden. Het laatste is echter 

meestal onmogelijk en valt ook buiten het bestek van dit onderzoek. 

 
2.5 Criteria uit de traditionele methode  

De traditioneel segmentatie is jarenlang succesvol gebruikt. Om de nieuwe methode even 

succesvol te laten zijn, wordt in deze paragraaf gekeken wat van de traditionele methode 

geleerd kan worden. Als eerste zal de traditionele techniek worden toegelicht. Daarna zullen 

de positieve en negatieve kenmerken worden toegelicht. 
 

2.5.1 Beschrijving methode 

De traditionele segmentatietechniek is een demografische segmentatietechniek, gebaseerd op 

het inkomen, de leeftijd en de gezinssamenstelling van de hoofdbewoner. Aan de hand van 

deze gegevens is het mogelijk om te bepalen in welke fase van het leven de bewoner verkeert. 

Huishoudens doorlopen de verschillende fases op min of meer gelijke wijze. Pensioen, werk, 
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huwelijk en het krijgen van kinderen markeren de overgang tussen de verschillende fases. De 

volgende fases worden doorlopen [Postma, 1996]
3
: 

 

                                                 
3
 Ook andere indelingen komen voor. Vaak worden de laatste vijf levenscycli samengevat in: Vitaal huishouden 

zonder kind(eren), en vijfenzeventig-plusser(s). 

Stadium levenscyclus Financiële karakteristieken Aankooptypering 

Jonge alleenstaanden Weinig financiële lasten, 

trendsetters voor mode; 

recreatie-georiënteerd 

Basisuitrusting voor kamer en 

keuken; auto; uitgaan; vakanties 

Jong gezin, geen kinderen Financieel betere positie dan in 

de nabije toekomst; grootste 

mate van aankopen; gemiddeld 

meeste kopers van duurzame 

producten 

Auto’s, koelkast, fornuis 

praktisch meubilair, vakantie 

Gehuwd, jongste kind jonger  

dan 6 jaar 

Top in huisaankopen, weinig 

liquide middelen; ontevreden 

met financiële positie en 

spaargeld; interesse in nieuwe 

producten, in reclame 

Was en droogautomaat, t.v., 

babyvoeding, hoestdrank, 

vitamines, poppen, treintjes, 

slee, schaatsen 

Gehuwd, jongste kind ouder  

dan 6 jaar 

Financiële positie verbetert, 

sommige vrouwen werken, 

beïnvloed door reclame, kopen 

grotere verpakkingen en 

aanbiedingen 

Veel levensmiddelen, 

schoonmaakartikelen, fietsen, 

muzieklessen 

Ouder echtpaar met afhankelijke 

kinderen 

Nog betere financiële positie, 

meer vrouwen werken, kinderen 

beginnen te werken, moeilijk te 

beïnvloeden door reclame, veel 

aankopen duurzame producten 

Nieuw, duurder meubilair, 

autoreizen, luxeapparatuur, boot, 

tandartszorg, tijdschriften 

Ouder echtpaar geen kinderen 

meer thuis, in arbeidsproces 

Top eigenwoningbezit, meest 

tevreden financiële positie, 

interessen in reizen, recreatie en 

educatie; giften en donaties; 

geen interesse in nieuwe 

producten 

Vakanties, luxe artikelen 

verbeteringen aan / in woning 

Idem, maar niet meer in 

arbeidsproces 

Drastische daling in inkomen, 

eigen huis blijft 

Medische zorg en apparatuur 

producten ter bevordering van 

gezondheid, slaap en digestie 

Oudere alleenstaande in 

arbeidsproces 

Het inkomen is nog steeds goed, 

maar grotere kans dat het huis 

verkocht wordt 

--- 

Idem, maar niet meer in 

arbeidsproces 

Drastische daling van inkomen, 

speciale behoefte aan aandacht, 

genegenheid en geborgenheid, 

veiligheid 

--- 

 

  

De gedachte achter deze theorie is dat mensen die in dezelfde fase verkeren overeenkomstige 

wensen zouden hebben. In het verleden bleek dit ook zo te zijn, tot ver in de jaren 80 was de 

markt te segmenteren in homogene marktsegmenten met gelijksoortige productbehoeften. 

Echter door de toegenomen welvaart, individualisering, emancipatie, mobiliteit, mondigheid, 

marktkennis en de verandering van normen en waarden, zijn de keuzes van de klant niet meer 

Tabel 4.1.1 Levenscyclus en aankooptypering volgens Postma 
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zo helder als vroeger. De diversiteit is toegenomen. Het traditioneel gezin met de standaard 

woonwensen is verdwenen.  

 
2.5.2 Voordelen traditionele methoden 

De traditionele methode heeft nog steeds een aantal positieve kenmerken. Dat is o.a. de reden 

dat deze nog veelvuldig gebruikt wordt. (Een andere reden is dat er geen goede vervanging 

is). Uit de gegevens die door de traditionele methode gegenereerd worden, kan nog de nodige 

informatie gehaald worden. Hieronder volgt een drietal voorbeelden. 

 Ten eerste kan op basis van het inkomen gekeken worden wat het maximale budget is 

voor een woning. Mensen hoeven niet altijd het maximale budget uit te geven, maar voor 

veel mensen blijkt dat dit criterium hun mogelijkheden erg beperkt. De minimum 

inkomens zijn namelijk gebonden aan een behuizing die niet te veel aanspraak maakt op 

het budget. Bij mensen met een hoger inkomen komt pas de keuzemogelijkheid van een 

groter huis, of meer geld te besteden aan andere zaken. Hoe deze verdeling is, is 

afhankelijk van de leefstijl van de huurder / koper en daar heeft de traditionele methode 

dan ook geen inzicht op. 

 Ten tweede is de traditionele methode in staat om de minimale ruimtebehoefte in een 

woning te berekenen. Dit is grotendeels afhankelijk van de gezinssituatie. Hierbij kan nog 

eventueel rekening gehouden worden met het feit dat er bij jonge gezinnen uitbreiding 

optreedt. Maar dat hoeft niet meegenomen te worden. De gezinssamenstelling is een 

redelijke indicatie voor de gevraagde ruimte in de woning.  

 Naast de financiële mogelijkheden, en de minimale ruimte behoeften, kan de traditionele 

methode ook nog informatie genereren met betrekking tot voorzieningen. Voor ouderen 

kan gedacht worden aan een woning met seniorenlabel, of een woning met de 

mogelijkheid om het aan te passen. Wegens de beperkingen van sommige woningen 

zullen die voor bepaalde doelgroepen afvallen. Een bejaarde van 78 jaar zal meer moeite 

hebben om op de bovenste verdieping van een portiek etage woning te wonen dan een 23 

jarige vrijgezel. Voor jongeren kan gedacht worden aan sportvoorzieningen, scholen e.d. 

En voor gezinnen aan kinderopvang. 

Daarnaast heeft de traditionele methode nog een aantal “gemaks”-voordelen: 

Als eerste is de balieherkenning van de klant makkelijk. Slechts met enkele demografische 

gegevens kan het juiste segment bepaald worden. Zelfs mensen die de taal niet tot nauwelijks 

beheersen zijn in staat om deze gegevens te geven. 

Een ander voordeel is dat de klant zich goed in deze methode kan verplaatsen. De gegevens 

leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling lijken erg logisch voor het bepalen van een 

geschikte woning. Dit heeft een tweetal voordelen: De klant zal de gegevens makkelijk geven 

en de methode komt betrouwbaar over (het is simpel en daadkrachtig). Met het laatste 

voordeel wordt bedoeld, dat de klant de methode kan volgen, en daardoor het idee heeft dat 

hij serieus wordt genomen. Bij leefstijlsegmentatie is dit veel moeilijker. Het is daar erg van 

belang dat goed is gekeken naar de manier waarop de informatie wordt verkregen en hoe deze 

wordt omgezet in de juiste leefstijl. Een blackbox model is daarbij zeker niet gewenst. Het 

moet duidelijk zijn voor de mensen waarvoor de gegevens nodig zijn en hoe ze gebruikt 

worden. Anders zal de indeling niet serieus worden genomen met alle gevolgen van dien. Om 

het duidelijk inzichtelijk te maken kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een met 

beeldmateriaal ondersteund beslissingsmodel. Of een heldere beschrijving op papier. 

 
 

2.5.3 Nadelen traditionele methode 

Zoals al eerder geschreven werd heeft de traditionele methode maar één belangrijk nadeel. 

Het houdt geen rekening met de leefstijl van de huurders. Hierdoor zal indien de traditionele 

T?t'uJ.o 



  27-12-12 

F.C.L.G. Schavemaker  17 

segmentatiecriteria gebruikt worden bij het toetsen of een woning geschikt is, een aantal 

mensen niet een woning kunnen krijgen die bij hun leefstijl past.  

 
2.5.4 Traditionele methode getoetst aan segmentatie criteria 

Als testcase zijn de criteria gevonden in de literatuur, losgelaten op de traditionele 

segmentatie. Hierbij is de volgorde van hoofdstuk 3.1.5 aangehouden.  

 Meetbaarheid: Ieder segment is op basis van meetbare kenmerken te onderscheiden. 

De gegevens die daarvoor nodig zijn, zijn de leeftijd en de gezinssamenstelling. 

Hierdoor is de groep duidelijk te identificeren.  

 Substantieel: Ieder segment is substantieel aanwezig. Dit houdt echter niet in dat ze 

ook allemaal in dezelfde mate voorkomen. De sociale woningsector wordt vooral 

gedomineerd door starters op de woningmarkt (jonge gezinnen) en door ouderen. 

Hiervoor zijn verschillende redenen aan te geven. De belangrijkste is echter dat deze 

mensen beperkte financiële mogelijkheden hebben, en daardoor gedwongen huren.  

 Toegankelijkheid: Uit onderzoek is gebleken dat de groep (nog) uniek is op de respons 

op stimuli uit de markt. De verschillende segmenten hebben namelijk een andere 

waardering van de woonsituatie. Hierbij moet wel vermeld worden dat de 

woonwaardering iets anders is dan de woonwensen. Daarnaast is gebleken dat 

huishoudens in de verschillende levensfases verschillend reageren op 

kwaliteitsaspecten van de woning en omgeving. Oudere huishoudens hechten meer 

waarde aan onderhoud aan de woning en privé buitenruimte, daarnaast verkiezen ze 

vaker een woning met minder kamers boven een woning met meerdere kamers.  

 Haalbaarheid: Het segmenteren op basis van demografische factoren levert weinig 

problemen op voor de woningcorporaties. Hiervoor is een eenvoudige verklaring. 

Demografische segmentatie wordt al jaren toegepast in de sociale woningbouw. 

 Exclusief: Een persoon kan maar in een segment zitten en voor iedere persoon is er 

een passend segment. Hierbij moet wel bedacht worden dat gekeken wordt naar de 

leeftijd van de hoofdbewoner. Een man van 78 die getrouwd is met een vrouw van 21, 

valt dan in het segment ouder tweepersoons huishouden. De kans dat deze man echter 

aanspraak zal maken op ouderen huisvesting, lijkt niet zo waarschijnlijk.  

 Uitputtend: Voor iedereen is er een segment.  

 Relevant: De indeling op basis van leeftijd en gezinssamenstelling heeft zeker een 

relatie ten opzichte van wonen. Vandaar dat deze als relevant wordt beschouwd. 

 Ontwikkeling: Doordat demografische gegevens makkelijk met zich laten rekenen, is 

de af- en toename van de verschillende segmenten goed te berekenen. Hierdoor is het 

mogelijk om een betrouwbare lange termijn visie op te stellen.  
 

2.5.5 Conclusie  

Concluderend kan gezegd worden dat de traditionele segmentatie een bruikbare methode is. 

Aan alle criteria vanuit de literatuur wordt (nog) voldaan. De segmentatie zit simpel in elkaar 

en is makkelijk toe te passen, m.a.w. zeer gebruiksvriendelijk en de klant is binnen enkele 

seconden in het juiste segment te plaatsen. Naast de criteria vanuit de literatuur biedt deze 

methode nog een aantal voordelen. Deze zijn: 

 Demografische gegevens: Deze geven inzicht in de financiële ruimte, de ruimte 

behoefte en de noodzakelijke voorzieningen. 

 Balieherkenning: De klant is snel in te delen. 

 Inzichtelijk: De relatie tussen de benodigde gegevens en de uiteindelijke leefstijl is 

snel en makkelijk duidelijk te maken aan de klant.  

Echter ondanks dat deze methode voldoet aan de criteria vanuit de literatuur, voldoet deze 

indeling niet meer aan de behoeften van deze tijd. Er wordt geen rekening gehouden met de 
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verschillende leefstijlen en verschillende behoeften die daaruit voortvloeien. Het gevolg 

daarvan is dat deze methode steeds meer onder druk komt te staan en er een vervangende 

methode nodig is.  

 

 
2.6 De verwachtingen van Trudo ten aanzien van leefstijlsegmentatie 
 
Inleiding 

De veranderende samenleving en regelgeving zijn voor Trudo aanleiding geweest om zich 

gedurende de laatste jaren te transformeren van een traditionele woningverhuurder tot een 

moderne organisatie. Deze transformatie is op talrijke manieren te zien. Maar de meest 

essentiële verandering is de individualisering van de woonvraag. Van “Klanten voor 

woningen” naar “Wonen voor klanten”.  

Om deze vertaalslag goed uit te werken is het nodig in beeld te brengen welke klanten op de 

woningmarkt gesignaleerd kunnen worden en welke wensen deze klanten hebben als het om 

wonen gaat.  

 
De mogelijke klantgroepen 

Het belang van de leefstijlen is het kunnen inspelen op de wensen van de huurders. Dit is 

nodig omdat ondanks de jarenlange ervaring met de huidige huurders door de hierboven 

genoemde veranderingen het inzicht in de woonwensen is afgenomen. Behalve de traditionele 

markt, richt Trudo zich ook op nieuwe markten. Van deze markten zijn de woonwensen nog 

minder bekend. In het onderstaande stuk zullen de verschillende markten kort besproken 

worden.  

Door gebruik te maken van leefstijlen moeten de klantwensen boven water komen. Dit 

onderzoek zal zich beperken tot de leefstijlen en woonwensen van de klantgroepen die Trudo 

nu en in de toekomst wenst te huisvesten. Hierbij zijn de twee traditionele doelgroepen van 

Trudo aangevuld zijn met vier nieuwe doelgroepen. Hieronder worden de verschillende 

klantgroepen kort toegelicht. Deze toelichting heeft alleen tot doel om te laten zien dat er 

verschillende groepen zijn, met ieder specifieke leefwensen. In een verder stadium van deze 

scriptie wordt niet meer op de verschillende groepen specifiek ingegaan. 

De traditionele groep bestaat voornamelijk uit huishoudens uit de primaire doelgroep. 

Daarvan is 2/3 alleenstaand en 1/3 bestaat uit meerpersoonshuishoudens.  

De doelgroep “speciale klanten” zijn voornamelijk projecten met allerlei vormen van begeleid 

wonen voor de kwetsbare groepen in de samenleving. De woningen voor deze doelgroep 

worden in overleg aangepast (of nieuw gebouwd) aan de specifieke wensen van deze 

doelgroep. Deze groep zal buiten het onderzoek vallen. 

De 1
e
 groep “nieuwe klanten” bestaat uit klanten die bewust voor huren kiezen. Dit kan zijn 

om uiteenlopende redenen. B.v. minder zorgen, cashen eigen woning, flexibiliteit, of omdat 

ze een woning voor korte duur zoeken. Deze groep heeft in het algemeen dan ook meer geld 

te besteden dan de primaire doelgroep.  

Daarnaast zijn er klanten die specifiek voor een nieuwe huurwoning kiezen omdat de 

koopsector die woning niet aanbiedt. B.v. woon / werk woningen, of casco woningen in het 

centrum. Deze groep klanten gaat dus niet voor “het huren” maar gaat wel voor de woning.  

Als derde groep zijn er klanten uit de secundaire doelgroep, die door de explosieve stijging 

van de huizenprijzen niet meer in staat zijn om een woning te kopen. Deze hebben echter nog 

vaak de intentie om in betere tijden toch een woning te kopen. Dit is tevens de doelgroep voor 

de profijtwoning. Hierbij zijn de voordelen van huren en kopen gecombineerd. Door de lagere 

koopprijs zijn ze in staat om toch een woning te kopen en vermogen op te bouwen.  
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De vierde groep bestaat uit de “tertiaire” doelgroep. Dit zijn klanten die voldoende financiële 

middelen hebben om, binnen bepaalde mate, vrij te kiezen in de huizenmarkt. Deze kunnen 

kiezen voor huren, de profijtwoning, of marktconforme verkoop.  

Wanneer de nieuwe doelgroepen vergeleken worden met de traditionele doelgroepen, valt op 

dat de nieuwe doelgroepen geen “gedwongen” huurders zijn. Het huren is bij deze 

doelgroepen meer of min vrijwillig. Om deze doelgroepen voor langere tijd te kunnen binden, 

zal meer moeite gedaan moeten worden.  

Ondanks het feit dat de traditionele huurders “gedwongen” huurders zijn, houdt dit niet in dat 

het daar niet van belang is om een passende woonruimte te kunnen aanbieden. Vroeger werd 

daar geen rekening mee gehouden, want “ze konden toch niet anders”. Door de genoemde 

maatschappelijke veranderingen, de toegenomen concurrentie en het besef dat de aanbieders 

markt niet eeuwig blijft duren is men zich van het belang van deze huurders bewust 

geworden.  

 
Hoe kunnen de leefstijlen gebruikt worden om in te spelen op de woonwensen? 

De verschillende doelgroepen waarop Trudo zich wil richten zijn bekend. De motivatie om te 

huren is bij iedere doelgroep anders. Kort door de bocht kan gezegd worden dat hoe meer 

keuze mogelijkheden er zijn, des te meer werk er nodig is om een klant (blijvend) te binden. 

De doelgroepen met een hoger inkomen zullen dan ook meer verwachten van Trudo dan 

klanten met een minimaal inkomen. Door het juiste gebruik van leefstijlen moet het mogelijk 

zijn om iedere klant een maatproduct aan te bieden waarbij de meeste woonwensen 

gerealiseerd kunnen worden.  

Zo valt bij de traditionele groep te denken aan de kwaliteit van de woonomgeving en de 

kwaliteit van de woningen. De meer recentere doelgroepen zullen echter ook meer wensen 

hebben ten opzichte van de ligging en de afwerking van de woning. 

De leefstijlen geven aan waar de prioriteiten liggen van die groep. Zo hecht de ene groep veel 

waarde aan een gezellige buurt, en een andere groep meer waarde aan de aanwezigheid van 

voorzieningen. Het uiteindelijke doel is dat van iedere doelgroep een lijst is van woonwensen. 

Hier moet de relevante informatie van de doelgroepen instaan. Hierbij kan gedacht worden 

aan ligging, type woning, afwerkingsniveau, soort buurt en de grootte van de woning.  

Met behulp van die gegevens kan gekeken worden naar de portefeuille. Zo worden de huidige 

huurders en woningzoekenden (=vraag) ingedeeld in de verschillende leefstijlen. De 

portefeuille wordt verdeeld in groepen woningen die voldoen aan de profielen. Woningen die 

niet geheel voldoen, kunnen worden aangepast. (Indien mogelijk de productgroepen de 

huidige indeling laten behouden).  

 
Het optimaliseren van de producten 

Het uiteindelijke doel is om de huurders een woning te geven die bij hen past. Om een woning 

passend te maken is informatie nodig voor: onderhoud, renovatie, buurtbeheer, 

herstructurering / vernieuwing, nieuwbouw huur / koop en productontwikkeling.  

De woningvoorraad van Trudo bestaat uit ongeveer 8500 woningen. Daarvan staan ruim 2000 

woningen op de nominatie om de komende tien jaar vervangen te gaan worden. Om de kosten 

te drukken, wordt hier alleen nog maar het noodzakelijke onderhoud aan verricht. Eventueel 

wordt om de leefbaarheid te vergroten, nog gekeken naar kleine ingrepen in de omgeving. 

Leefstijlen hebben bij deze woningen twee toepassingsmogelijkheden. Ten eerste het 

vergroten van de leefbaarheid in de buurt, door het al dan niet plaatsen van bepaalde 

leefstijlen (buurtniveau). Ten tweede leefstijlen vinden die bij het geboden product passen 

(woningniveau).  

Bij de bestaande woningen die gedurende langere periode in de portefeuille zitten heeft de 

leefstijlenbenadering vooral invloed op de investeringsbeslissingen. De omgeving van de 

woning, en het minimaal aantal m
3
 staan “vast”. Maar afhankelijk van de leefstijl kan het 
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afwerkingsniveau worden aangepast, of kan er geld worden vrijgemaakt voor kleinschalige 

aanpassingen in de omgeving. Hierbij moet vooral gedacht worden aan het aanpassen van het 

kwaliteitsniveau in de woning en van de woonomgeving aan wat de huurder wil. Daarnaast 

kunnen leefstijlen bij deze woningen van invloed zijn op de toewijzing. 

Een tweede mogelijkheid is om de woningen te herpositioneren. In sommige gevallen is het 

bijvoorbeeld ten gevolge van de prijs / kwaliteitsverhouding niet mogelijk om nog te 

investeren in een woning. Echter door het product op een andere manier in de markt te 

positioneren, kan het weer voldoen. Hierbij kan gedacht worden aan de Profijtwoning en de 

Kluswoning.  

Bij renovatie geldt hetzelfde als bij het reguliere onderhoud. Maar ook bij renovatie is het 

mogelijk woningen geschikt / aantrekkelijk te maken voor andere leefstijlen.  

Bij herstructurering / nieuwbouw zowel voor de koopsector als de huursector, valt er het 

meest met leefstijlen te doen. Hier kunnen de vraag en omgeving optimaal gematcht worden. 

Vanuit de omgeving kan gekeken worden welke leefstijlen bovengemiddeld interesse hebben 

in de omgeving. Van deze leefstijlen kan gekeken worden, welke in de markt voorkomen, en 

voor welke niet voldoende passende woonruimte in de portefeuille zit. Als dat bekend is, kan 

het gebied / de bouwlocatie verder ontwikkeld worden naar de specifieke wensen van deze 

doelgroep. 

 
Diensten 

Indien de klant een woning heeft gevonden die bij zijn leefstijl past, kan gekeken worden naar 

hoe het product wonen nog aantrekkelijker gemaakt kan worden. Dat kan door het aanbieden 

van diensten. Sommige leefstijlen hebben behoefte aan diensten vanwege de gemakzucht, en 

andere vanwege de benodigde zorg en weer andere hebben geen behoefte aan diensten. Door 

de relatie tussen de leefstijlen en de vraag naar diensten, is het goed mogelijk om bij het 

inkopen / ontwikkelen van diensten van tevoren een inschatting te maken in de haalbaarheid. 

Daarnaast kunnen diensten doelgroep gericht kunnen worden aangeboden.  
 
Programma van eisen van leefstijlsegmentatie 

Aan de hand van de beschreven toepassingsmogelijkheden van leefstijlen, kan het volgende 

programma van eisen  (p.v.e.) worden opgesteld
4
: 

 Aan de hand van de leefstijlen moet van de verschillende doelgroepen bekend zijn wat de 

woonwensen zijn met betrekking tot:  

 de woning 

 de woonomgeving  

 de ligging  

 de diensten 

 de eigendomsvorm (huur / koop / profijt) 

 Inzicht in hoe de relaties tussen leefstijlen zijn, wat gaat goed samen en wat gaat slechter?  

 Er moet inzicht zijn in de groei en afname van verschillende segmenten, om bij 

investeringsbeslissingen na te kunnen gaan hoe groot een bepaalde doelgroep blijft.  

 Een zeer belangrijk item waar veel waarde aan wordt gehecht is de praktische 

bruikbaarheid (eenvoud). Daaronder valt de herkenbaarheid van het segment waarin de 

klant valt, alsmede het vertalen van de segmentatiemethode in het beleid. Dat het 

segmenteren op leefstijlen een einde maakt aan een simpele en goed bruikbare 

segmentatiemethode, wordt onderkend. Echter het afschaffen van de traditionele methode 

mag niet leiden tot het gaan gebruiken van een methode die heel erg omslachtig is en 

daardoor zo goed als onbruikbaar. 

                                                 
4
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2.7 Samenvatting criteria en randvoorwaarden 
 

Uit de traditionele methode, randvoorwaarden Trudo, en gesprekken met andere corporaties is 

een aantal randvoorwaarden gekomen. Deze zullen hier samengevat worden. Samen met § 

2.4. zijn dat de criteria waaraan de verschillende leefstijlmethodieken getoetst worden. In het 

volgende hoofdstuk zullen de meest relevante segmentatietechnieken aan deze criteria 

getoetst worden, om de best bruikbare te vinden. 

 Het belangrijkste criterium is het programma van eisen van Trudo (zie §2.6.). Het doel 

van Trudo is om het maximale wat mogelijk is eruit te halen. Desondanks is geprobeerd 

dit om te zetten in een programma van eisen. In het kort worden daar de volgende criteria 

beschreven: - Woonwensen m.b.t. de verschillende aspecten van wonen. 

- Inzicht relaties leefstijlen 

- Inzicht ontwikkeling segment (komt ook voor bij criteria uit literatuur) 

- Praktische bruikbaarheid (eenvoud) 

 Demografische gegevens: Inzicht krijgen in de financiële mogelijkheden, minimale ruimte 

behoeften en eventueel noodzakelijke voorzieningen.  

 Balieherkenning: Leefstijlen zijn moeilijker te herkennen dan de traditionele methode. 

Vandaar dat bij deze methode het zeer van belang is dat de klant toch na enkele korte 

vragen, te herkennen is en is in te delen in het juiste segment. 

 Inzichtelijk: De segmentatiemethode moet helder zijn, en duidelijke keuzes voor de klant 

hebben. Indien de klant zich niet kan vinden in de manier waarop zijn leefstijl “ontdekt” 

wordt, zal deze er ook geen waarde aan hechten. 
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Hoofdstuk 3 Inventarisatie leefstijl segmentatie methoden. 

 
De laatste jaren zijn er steeds meer stemmen te horen dat de traditionele segmentatie, zoals gebruikt wordt bij 

corporaties en andere marktpartijen, niet meer in staat is de vraag uit de markt correct weer te geven.
5
 Als 

reactie daarop zijn er nieuwe segmentatietechnieken ontwikkeld. Zijn deze echter in staat om de tekortkomingen 

van de traditionele techniek teniet te doen? Wat is de meerwaarde van de nieuwe technieken? Hoe werken ze en 

zijn ze ook praktisch toepasbaar? Hieronder worden de meest gebruikte leefstijlen kort toegelicht en getoetst 

aan de gestelde criteria.  

 
3.1 ‘Leefstijlen’ als basis voor het nieuwe wonen (I. Bastiaansen) 
 

3.1.1 Samenhang in de woonomgeving door leefstijlen 

Demografische segmentatie is momenteel niet meer toerijkend om de verschillende groepen 

in de samenleving te onderscheiden. Wanneer de huidige samenleving bestudeerd wordt, 

blijkt dat er nog steeds verschillende groepen mensen bestaan. De overeenkomsten bij deze 

groepen zijn te vinden in de tijdsbesteding, het consumptiepatroon en de houding ten opzichte 

van het leven. Een overeenkomst in de manier van leven, een overeenkomst in de leefstijl. 

Binnen die leefstijlen herkennen de mensen elkaar, communiceren ze met elkaar en zoeken ze 

elkaar op. Aangezien een overeenkomst in leefstijl een goede basis vormt voor het onderlinge 

begrip, stelt Bastiaansen dat het ook een goede basis zou kunnen vormen voor de indeling van 

een woonomgeving.  

Zijn idee is dat een cluster van woningen met mensen met dezelfde leefstijl een 

samenhangende woonomgeving zouden moeten kunnen vormen. Wanneer aan een aantal 

randvoorwaarden voldaan wordt, is het ook mogelijk om binnen een omgeving verschillende 

leefstijlen te groeperen. Het clusteren van leefstijlen heeft een zestal voordelen [Bastiaansen, 

1999] boven de traditionele situatie. Het vergroot de diversiteit in de woonomgeving en 

daarmee ook de keuzevrijheid. Ten tweede vergroot het de mogelijkheden tot zelfontplooiing 

en verwezenlijking van ideeën, hetgeen ruimtelijke diversiteit bevordert. Ten derde zal het 

wederzijds begrip toenemen. Daarnaast neemt de betrokkenheid met de eigen woonomgeving 

toe en wordt de mogelijkheid vergroot om elkaar bij overlast aan te spreken. Als laatste wordt 

er een draagvlak gecreëerd voor voorzieningen die specifiek bij de plaatselijke leefstijl horen.  

Bij de hedendaagse ordening wordt nog te weinig rekening gehouden met de individuele 

belangen. De woningen en de woonomgeving wordt voornamelijk gebouwd voor de 

universele mens, hetgeen door de overheid in de hand wordt gewerkt. De kopers gebruiken de 

prijsklasse als aangrijpingspunt voor de zoektocht naar samenhang, begrip en sociale 

contacten. Echter de prijsklasse van de woning zegt niets over de bewoners en de leefstijlen in 

de omgeving. Dit heeft sluipende wijs segregatie tot gevolg.  

Om segregatie tegen te gaan, zou bij nieuwbouw rekening gehouden moeten worden met de 

leefstijlen. Uit het onderzoek van Bastiaansen komen 11 leefstijlen naar voren. (Voor een 

uitgebreide beschrijving zie bijlage 1). Deze leefstijlen heeft hij getypeerd door een 

beschrijving van mensen in zijn eigen omgeving. Te weten de dorpeling, de landschapper, de 

yup, de anarchist, de traditioneel, de principieel, de levensgenieter en de hypermobiel, de 

plekgerichte, op kamers en de idealist.  

Sommige van deze leefstijlen kunnen prima naast elkaar wonen. Andere zouden te veel 

kunnen botsen in elkaars omgeving. 

 
3.1.2 Commentaar op de theorie 

Wat zijn nu de voordelen en nadelen van een segmentatie op basis van deze leefstijl, ten 

opzichte van de nu gebruikte methode? Het grootste voordeel van deze methode is dat het 
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inzicht poogt te geven in de zaken die verschillende groepen bewoners van belang vinden. De 

verschillende segmenten wekken echter niet de indruk dat deze tot stand zijn gekomen aan de 

hand van een gedegen onderzoek. Dit idee wordt bevestigd wanneer het getoetst wordt aan de 

criteria voor segmentatie. Hieronder worden de verschillende aspecten beschreven: 

 Meetbaarheid: Het onderzoek is niet ver genoeg uitgewerkt om meetbaar te zijn.  

 Substantieel : Doordat de indeling niet meetbaar is, is de omvang van de groepen ook niet 

bekend. Aan de beschrijving te zien is er een kans dat ze substantieel aanwezig zijn, maar 

dat is niet te bewijzen. 

 Toegankelijk: Zolang het niet mogelijk is om aan de hand van meetbare gegevens mensen 

in groepen in te delen, zijn ze ook niet te bereiken. Wanneer dat echter wel mogelijk zou 

worden, zullen de groepen waarschijnlijk anders reageren op stimuli.  

 Haalbaarheid: Methode is niet ver genoeg uitgewerkt om binnen Trudo haalbaar te zijn 

 Exclusief: Methode niet genoeg uitgewerkt om iets over te zeggen. Maar met de huidige 

gegevens best mogelijk dat mensen zich tot meerdere groepen vinden behoren. Dus lijkt 

het (voorlopig) niet exclusief. 

 Uitputtend: Methode lijkt niet uitputtend 

 Relevant: Indeling is relevant voor woonwensen 

 Ontwikkeling: Geen uitspraak over te doen 

 P.v.e. Trudo: Het verstrekt hooguit inzicht in enkele woonwensen. Aan de andere 

voorwaarden wordt niet voldaan. 

 Demografische gegevens: Deze worden niet gebruikt bij deze methode. 

 Balieherkenning: Onvoldoende uitgewerkt 

 Inzichtelijk: De omschrijvingen van de verschillende doelgroepen zijn erg herkenbaar. 

Echter het is afhankelijk van de manier waarop de mensen in de verschillende segmenten 

worden ingedeeld of het an ook inzichtelijk blijft. 

Samengevat zijn er eigenlijk geen criteria waaraan wordt voldaan. Deze methode is dus alleen 

te gebruiken om “sfeerbeelden” op te wekken. Als beleidsinstrument voor een corporatie is 

het niet te gebruiken. 

 
3.2 Wonen in de 21

ste
 eeuw (Arnold Reijndorp) 

 
3.2.1 Leefstijlen als uitgangspunt bij nieuwbouw 

Arnold Reijndorp heeft in het boek “Wonen in de 21
e
 eeuw” nieuwe leefstijlen en nieuwe 

woningtypen beschreven naar aanleiding van een Rotterdams project. Dit om de 

woonvoorkeuren en het aanbod beter te matchen. De verschillende leefstijlen zijn vanuit een 

sociaal culturele invalshoek getypeerd. Bij een sociaal culturele benadering wordt vooral 

gekeken naar rationele overwegingen, impulsiviteit en culturele achtergronden. Om beter 

inzicht te krijgen in de verschillende leefstijlen is er door een twaalftal auteurs een leefstijl die 

mogelijk, feitelijk, denkbaar of traceerbaar zou zijn, uitgetypt in de vorm van een essay. Het 

doel daarvan was om erachter te komen welke eisen / wensen bewoners aan hun 

woonomgeving stellen. Dit gerelateerd aan hun bestaanswijze.  

Bij de indeling is als uitgangspunt genomen dat de keuzes die mensen maken eerder door 

culturele aspecten, dan door demografische aspecten (leeftijd, inkomen en 

huishoudensamenstelling) worden bepaald. Culturele voorkeuren worden onder andere 

beïnvloed door de opvoeding, afkomst, omgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. De 

culturele bagage van een persoon heeft grote invloed op de manier waarop het leven wordt 

georganiseerd. Bij iedereen is de culturele bagage anders. Desondanks is het mogelijk om 

clusters te maken van mensen met min of meer gelijke leefstijl. Reijndorp heeft onderscheid 

gemaakt tussen zes leefstijlen.  
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De eerste leefstijl is ongewis bestaan, door de toegenomen flexibilisering van het werk, zoals 

thuiswerken en telewerken. Het gevolg hiervan is dat bij de woningkeuze veel duidelijker 

wordt gekeken naar de mogelijkheden die de woning biedt tot thuiswerken. 

De tweede vorm is het ontheemd bestaan. Door de internationalisering en migratie komt het 

steeds vaker voor dat mensen voor een langere of kortere periode tijdelijke huisvesting 

zoeken. Hierbij valt te denken aan werknemers die tijdelijk in een ander land, of in een andere 

stad gestationeerd worden. Hier wordt onderscheid aangebracht tussen “de wereldburger” het 

pied-à-terre en de “thuisloze” (illegaliteit), het logement. 

De derde vorm is het geregeld bestaan. De maatschappij is aan het veranderen. Traditionele 

rollenpatronen worden / zijn doorbroken. Hierdoor wordt de tijdsindeling ingewikkelder. De 

tijd ontbreekt om nog alles te kunnen regelen. Dit leidt naar de vraag van tijdbesparende 

mogelijkheden. Hierbij valt te denken aan een clustering van gelijksoortige huishoudens 

waardoor het collectief regelen van voorzieningen mogelijk is.  

Door de veranderingen in de maatschappij is eigen verantwoordelijkheid van de burger 

toegenomen. Dit komt deels door de liberalisering van het overheidsbeleid en deels door het 

mondiger worden van de mensen. Hierdoor is er een nieuwe bestaansvorm ontstaan: 

eigengereid bestaan. Hierbij ligt grote nadruk op zelfbeschikking en 

eigenverantwoordelijkheid. Dit resulteert in de vraag naar zelfbouwwoningen.  

De vijfde vorm is het gedeelde bestaan. De groeiende diversiteit en heterogeniteit van de 

stedelijke samenleving maken het stadsleven onvoorspelbaar. Onveiligheidsgevoelens 

ontstaan, en inkomenssegregatie neemt toe. Hiertegenover staat de stad als smeltkroes. Jong 

en oud, duur en goedkoop, autochtoon en allochtoon allen hebben gemeen dat ze in de stad 

kunnen leven.  

De laatste groep is het recreatief bestaan. Men heeft steeds meer vrije tijd en er wordt steeds 

meer belang gehecht aan het uitgaan. Hier wordt weer door steden en winkels op ingespeeld 

door het aanbieden van een tal van attracties.  

Aan de hand van deze leefstijlen heeft Reijndorp een drietal woningen omschreven die in 

staat zouden zijn de toekomstige woonwens voor een groot deel te kunnen verwezenlijken. 

Dit zijn het tuinhuis, de combinatiewoning en het woonhotel. Naast deze woningen heeft hij 

ook een drietal woonomgevingen beschreven. De buitenplaats, op een waranda en in een 

stadswijk. De uitwerking van deze begrippen is te vinden in bijlage 2. 

 
3.2.2 Commentaar   

Het lijkt dat Reijndorp zichzelf niet als doel heeft gesteld om een segmentatie methodiek op te 

stellen. Zijn doel lijkt eerder inzicht te verschaffen in wat mensen beweegt. De methode lijkt 

niet ver genoeg zijn uitgewerkt om bruikbaar te zijn voor segmentatie. Desondanks zal deze 

getoetst worden, zodat deze aanname gestaafd kan worden. Als eerste worden de criteria uit 

de literatuur getoetst: 

 Meetbaarheid: De methode is niet ver genoeg uitgewerkt om meetbaar te zijn. De 

opdracht voor de verschillende auteurs was een leefstijl te beschrijven die mogelijk, 

feitelijk, denkbaar of traceerbaar zou zijn. Indien deze echter verder uitgewerkt zou 

worden, zou het best mogelijk blijken te zijn dat op basis van meetbare gegevens deze 

groepen zijn te onderscheiden. Dat kan echter pas getoetst worden, wanneer deze zo ver is 

uitgewerkt. 

 Substantieel: De verschillende groepen lijken substantieel aanwezig in de samenleving. 

Aangezien echter niet aan het eerste criterium wordt voldaan, is het niet daadwerkelijk te 

toetsen of de verschillende groepen substantieel aanwezig zijn. 

 Toegankelijkheid: Zoals de groepen zijn omschreven zou het mogelijk moeten zijn om 

deze apart te benaderen. Dit is echter nog niet te toetsen en in de omschrijving staat er 

niks over vermeld. 
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 Haalbaarheid: Deze methode is niet ver genoeg uitgewerkt om bruikbaar te kunnen zijn 

binnen Trudo. Vandaar dat het zeker niet haalbaar zou zijn om deze te gaan gebruiken. 

 Exclusief: Het is goed mogelijk dat de indeling exclusief is, echter dit is niet te toetsen 

aangezien de methode waarop de daadwerkelijke indeling wordt gebaseerd, nog niet 

bestaat. 

 Uitputtend: Deze methode lijkt mij niet uitputtend.  

 Relevant: Het doel van de methode is het beschrijven van de leefstijlen van verschillende 

mensen met betrekking tot het wonen. Deze methode is dan ook zeker relevant. 

 Ontwikkeling: Aangezien er geen informatie is over de huidige grootte, is het zeker niet 

mogelijk om voorspellingen te doen over de toekomstige ontwikkelingen. 

Indien de methode getoetst wordt aan de overige randvoorwaarden en criteria kan het 

volgende geconcludeerd worden: 

 P.v.e. Trudo: Aan drie van de vier punten uit het programma van eisen van Trudo wordt 

niet voldaan. Het enige waaraan voldaan wordt is inzicht in de woonwensen met 

betrekking tot: woning, woonomgeving, ligging en diensten.  

 Demografische gegevens: Van deze gegevens wordt geen gebruik gemaakt. 

 Balieherkenning: Deze methode is niet ver genoeg ontwikkeld om dit te kunnen toetsen. 

 Inzichtelijk: Ook dit criteria valt niet te toetsen. 

Bij het toetsen aan de verschillende criteria valt duidelijk op dat deze methode niet geschikt is 

om te gebruiken. Aan het allerbelangrijkste criteria, het p.v.e. van Trudo, wordt nauwelijks 

voldaan. Vandaar dat deze methode afvalt.   
 

 
3.3 Wonen op stand (Elleke de Wijs-Mulkens) 
 
3.3.1 De woonomgeving als reflectie van de leefstijl 

Dit onderzoek probeert de vraag te beantwoorden of er een verband zit tussen het inkomen en 

de graad van suburbanisatie. Daarnaast probeert het inzicht te verschaffen in de lifestyles en 

de reflectie daarvan op de woningmarkt.  

De meeste aandacht wordt in het onderzoek besteed aan de expressieve kant van wonen. Op 

welke manier reflecteert het huis de sociale positie en de identiteit van de bewoners? Om een 

antwoord op deze vragen te vinden is gebruik gemaakt van de theorie van Pierre Bourdieu, 

nadat deze was aangepast voor de woningmarkt.  

Twee cruciale begrippen zijn ontwikkeld door Bourdieu
6
: de Habitus en het Veld. 

'Habitus' slaat op een stel (systeem) van duurzame disposities, structuren, 'functionerings-

manieren' die als het ware door de bestaansvoorwaarden in een sociale context worden 

gevormd en die het doen en laten regelen en sturen; die dus de sociale groep en het individu 

orkestreren, socialiseren, normaliseren zonder dat er sprake is van een orkestleider of dirigent. 

In de mate dat men binnen die habitus functioneert, is men er zich niet van bewust. Het is een 

beetje vergelijkbaar met de 'manier van doen' in een kleine dorpsgemeenschap. De Habitus 

bepaalt hoe en wat men doet, wie er de scepter zwaait -openlijk en/of in de feiten of achter de 

schermen, waar ieders plaats is, wat ieders prestige en status is en hoe men zich verhoudt tot 

de anderen, wat de ongeschreven regels en wetten zijn, etc. Het zijn de dingen die ervoor 

zorgen dat een vreemdeling die in een onbekend dorp komt wonen zich 'niet meteen thuis 

voelt' 

Het tweede belangrijke begrip dat Bourdieu introduceert is dat van het Veld (champ). Het 

betekent niet alleen veld (maatschappelijk veld, het veld van de politiek, het veld van de 
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economie, etc.) maar ook: slagveld en markt. De individuen en de groepen (vb. huurders, 

huismoeders, leerlingen, dokters,...) beconcurreren elkaar op die markt, proberen er zich 

staande te houden of de baas te spelen. Ze betreden die 'markt' met 'kapitaal'. Het inwisselbaar 

maken van dat 'kapitaal' is deel van de strijd. Dat 'kapitaal' is divers van aard: geld, diploma's, 

vakkennis, etc. Er is ook cultureel kapitaal, symbolisch kapitaal en mythisch kapitaal 

(religieus) en schools kapitaal. 

Bourdieu laat zien dat de smaak van iemand, afhankelijk is van de sociale positie die iemand 

inneemt. Deze positie is weer afhankelijk van de bekendheid met de habitus en het kapitaal 

dat iemand bezit. Afhankelijk van de opbouw en hoeveelheid van het kapitaal, is de 

persoonlijke oriëntatie weer anders. Deze kan een materialistisch of een cultureel karakter 

hebben. Een materialistische oriëntatie kenmerkt zich door een hoog consumptieniveau. De 

positie die wordt ingenomen in de maatschappij, moet duidelijk aan de buitenkant zijn waar te 

nemen. Een culturele oriëntatie manifesteert zich door het tonen van kennis, morele waarde en 

“goede smaak”. Overeenkomstige smaken op verschillende gebieden en de daarmee vaak 

gepaard gaande sociale positie, zijn de leefstijlen. De positie die een leefstijl inneemt is weer 

te geven in een diagram (zie figuur 4.1). Hierbij zijn horizontaal de mate van culturele 

middelen / interesse weergegeven. Verticaal worden de financiële middelen weergegeven. 

Hoe lager in de hiërarchie hoe minder leefstijlen, aangezien men dan minder middelen heeft 

om de status mee weer te geven. Door beperkte scholing en kennis is de spreiding binnen de 

culturele waarden dan ook gering. Hierdoor zijn laag in de hiërarchie weinig verschillende 

leefstijlen waar te nemen.  

Bij het onderzoek is alleen maar gekeken naar de bovenkant van de Nederlandse huizenmarkt. 

De reden daarvoor mag duidelijk zijn. Hier wonen de mensen die duidelijk de financiële 

middelen hebben om daarmee hun status aan te geven. Het nadeel daarvan is dat deze groep 

geheel niet interessant is voor de corporatie. Daarom zullen alleen maar de algemene 

bevindingen vermeld worden.  

De status is af te lezen uit de expressieve waarde van de gebouwde omgeving. Deze bestaat 

uit: de locatie, het individuele domein, de binnenkant van de woning, stedenbouwkundige 

dimensies, zichtbaarheid, materiaalgebruik, welstand en leeftijd van de gebouwde omgeving. 

Deze waarden zijn van invloed op de sociale status. Afhankelijk van de lifestyle / sociale 

status, wordt gezocht naar een woning die de bij de lifestyle behorende waarden reflecteert.  

 
3.3.2 Commentaar 

Bastiaansen en Reijndorp zijn begonnen met het beschrijven van leefstijlen die ze om zich 

heen zien. Op basis daarvan hebben ze hun theorie ontwikkeld. De Wijs-Mulkens heeft de 

theorie van Bourdieu als basis genomen. Door middel van enquêtes en clusteranalyse, heeft ze 

de theorie getoetst en verder uitgewerkt. De theorie van De Wijs-Mulkens gaat ervan uit dat 

de mate van financiële middelen van invloed is op de mogelijkheden tot het ontplooien van 

een persoonlijke leefstijl. Het onderzoek heeft zich dan ook voornamelijk beperkt tot de 

welgestelde bevolkingsgroepen van Nederland. Daardoor is weinig informatie beschikbaar 

over de primaire doelgroep. De theorie zal dan ook verder uitgewerkt moeten worden wil deze 

echt bruikbaar zijn. De basis van het onderzoek komt echter zeer valide over. Ondanks het 

onderzoek niet volledig is uitgewerkt, wordt het hieronder getoetst aan de voorwaarden. 

 Meetbaarheid: Het onderzoek is onder andere op basis van cluster analyses gedaan. 

Iedereen die de vragenlijst zal invullen zal in een segment vallen. Daardoor is het goed 

meetbaar tot welke doelgroep mensen behoren. Echter de verschillende doelgroepen zijn 

nog niet aangegeven. Pas wanneer die benoemd zijn, kunnen ze daadwerkelijk gemeten 

worden. 

 Substantieel: Aangezien de verschillende doelgroepen niet gedefinieerd zijn, kan daar 

geen uitspraak over gedaan worden.  
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 Toegankelijkheid: Op basis van de specifieke kenmerken van een doelgroep is deze apart 

te benaderen. 

 Haalbaarheid: Daarvoor is het niet ver genoeg uitgewerkt. 

 Exclusief: Door middel van clusteranalyse wordt de leefstijl bepaald. Mensen met (min of 

meer) dezelfde leefstijl komen uiteindelijk in een cluster. Echter de clusters zijn nog niet 

benoemd, en de grenzen daarvan zijn nog niet aangegeven. Desondanks kan met 

zekerheid gezegd worden wanneer dat wel gedaan wordt, de groepen exclusief zullen zijn. 

 Uitputtend: Bij verdere ontwikkeling zal het uiteindelijk uitputtend worden. 

 Relevant: Indien het verder uitgewerkt wordt, is het zeker toepasbaar voor de 

woonwensen van de verschillende huurders. 

 Ontwikkeling: Indien de methode verder uitgewerkt zou worden, duurt het zeker nog vele 

jaren voordat er genoeg gegevens zijn om betrouwbare voorspellingen te doen m.b.t. de 

ontwikkeling. 

 P.v.e Trudo: De methode is onvoldoende uitgewerkt om momenteel hieraan te voldoen. 

Indien deze verder wordt uitgewerkt, biedt het goede perspectieven. 

 Demografische gegevens: Het inkomen wordt gebruikt. Van de overige gegevens wordt 

weinig vermeld. Eventueel makkelijk toe te voegen indien de methode verder wordt 

uitgewerkt. 

 Balieherkenning: methode niet ver genoeg ontwikkeld om een uitspraak over te doen. 

 Inzichtelijk: De opzet voor het onderzoek en de uiteindelijke methode komt erg goed over. 

Dit is echter iets waar de klant weinig van mee krijgt, dus niet van invloed is. De 

gegevens die voor de klant van invloed zijn, zoals vragenlijst, en beschrijvingen van de 

verschillende clusters, zijn nog niet ontwikkeld, dus daar is nog geen uitspraak over te 

doen. 

 
3.4 Life & living (Trendbox) 

 
3.4.1 De achterliggende theorie 

In 1990 is Trendbox begonnen met het verzamelen van consumenten gegevens. Hiervoor 

wordt vier keer per jaar een groep van 1500 huishoudens geënquêteerd. Aan de hand van 

“houdingsvariabelen” wordt gekeken hoe een consument tegen maatschappelijke 

ontwikkelingen aankijkt. Deze gegevens zijn geanalyseerd. Op basis van deze gegevens zijn 

de consumenten in “mentaliteitsclusters” ingedeeld. Indien op geen van de 

houdingsvariabelen hoog werd gescoord, wordt de consument in geen cluster ingedeeld. Door 

Trendbox zijn de volgende clusters beschreven (tussen haakjes het voornaamste kenmerk): 

impuls (impulsief doen van aankopen), conservatief (behoudend), milieu bewust (het milieu 

op de 1
e
 plaats), automobiel (auto op de 1

e
 plaats), modebewust (de “dandy”), sociaal (met 

mensen en onder mensen), minimum (mensen met een uitkering), positief (positief toekomst 

beeld), tevreden (tevreden met wat ze hebben, niet carrière gericht), winkelhaat (winkelen is 

noodzakelijk kwaad) en weekeindgericht (werken is om geld te verdienen om leuke dingen te 

doen in het weekeinde). Deze worden verder uitgewerkt in bijlage 3.  

 
3.4.2 Commentaar 

De indeling die gehanteerd wordt, vertoont weinig raakvlakken met wonen. De clustering kan 

dan prima geschikt zijn om na te gaan wat voor trends zich in het land afspelen, maar waarden 

met betrekking tot wonen worden hier minimaal in onderzocht. Doordat de mensen die 

nergens expliciet in horen uit de clusters zijn gehouden zal zeker een vertekend beeld 

ontstaan. In ieder geval vermindert het de bruikbaarheid. Mijns inziens is de methode die door 

Trendbox gehanteerd wordt, niet geschikt om gebruikt te worden om inzicht te geven in de 

woonwensen van de huurders. De toetsing aan de criteria versterkt dit beeld: 
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 Meetbaarheid: Goed meetbaar 

 Substantieel: De groepen zijn substantieel aanwezig 

 Toegankelijk: De groepen hebben andere voorkeuren, het is echter de vraag of ze 

duidelijk andere voorkeuren wat betreft wonen hebben. 

 Haalbaar: Aangezien er te weinig raakvlak met wonen is, zal het niet haalbaar zijn 

deze te implementeren. 

 Exclusief: Ja, één consument behoort volgens Trendbox maar tot één groep. (Ondanks 

de beschrijvingen van de indelingen doen vermoeden dat één consument ook tot 

meerdere groepen kan behoren. Echter de clusteranalyse zorgt ervoor dat je 

uiteindelijk maar in een groep komt. 

 Uitputtend: Nee, indien op geen van de houdingsvariabelen hoog werd gescoord, 

wordt de consument in geen cluster ingedeeld 

 Relevant: Nee, indeling is niet echt relevant m.b.t. woonwensen. 

 Ontwikkeling: Aangezien Trendbox sinds 1990 gegevens verzamelt over leefstijlen, 

zullen ze in staat zijn de toekomstige ontwikkeling van de verschillende groepen 

inzichtelijk te maken. Echter 12 jaar zal niet genoeg zijn om zeer betrouwbare 

voorspellingen te doen. 

 P.v.e. Trudo: Aan meer dan de helft wordt niet voldaan. 

 Demografische gegevens: Deze worden gebruikt voor het typeren van de leefstijl. 

Hierdoor is het mogelijk om daar extra informatie uit te halen. 

 Balieherkenning: Afhankelijk van de benodigde gegevens die nodig zijn om het 

segment te bepalen. Maar waarschijnlijk niet eenvoudig.  

 Inzichtelijk: De klanten zullen zich niet herkennen in deze indeling. Zeker niet in 

combinatie met hun woonwensen.  

Aan de belangrijkste criteria wordt niet voldaan, vandaar dat deze methode niet geschikt is. 

Een verdere uitwerking van deze methode zal dan ook niet tot gevolg hebben dat deze beter is 

te gebruiken. 

 
3.5 The SmartAgent Company 
 
3.5.1 Woonbeleving  

Sinds 1997 zijn Kolpron Consultants en MarktRespons
7
 in Nederland bezig met een 

consumentenonderzoek in de woningmarkt onder de naam Woonbeleving 1998 en 

Woonbeleving 2000. Hierin worden consumenten op basis van hun waardepatroon 

onderscheiden. Dit waardepatroon is een belangrijke drijfveer voor het handelen van de 

consument, of dit nu mobiliteit, veiligheid, het milieu, arbeid of wonen betreft. Woonbeleving 

2000 gaat uit dat er een relatie bestaat tussen de consument, locatie en product. Bij het 

onderzoek is begonnen met de woonconsument te typeren. Daarna wordt gekeken welk 

woonmilieu bij de verschillende types woonconsument past. In het laatste deel worden de 

leefstijlen en woonmilieus bij elkaar gebracht in een PMC. 

Voor het onderzoek zijn 4.500 huishoudens benaderd, met een respons van 64%. De 

consument is benaderd via een BSR-techniek. Het Brand Strategy Research model, is een 

segmentatiemodel dat uitgaat van de fundamentele behoeften van de consument. Aan de 

respondenten is gevraagd zichzelf als persoon te typeren in de context van wonen. Hierbij zijn 

140 aspecten aan de orde gekomen. Door middel van clusteranalyses
8
 zijn deze geanalyseerd. 

Woonbeleving wordt gevormd door twee onderlinge abstracte dimensies. (zie figuur 3.1) 

                                                 
7
 De onderzoekstechnologie rondom woonbeleving is tegenwoordig ondergebracht in de SmartAgent Compagnie 

8
 Het doel van clusteranalyse is vergelijkbare eenheden te groeperen en te onderscheiden van andere. Een 

clusteranalyse tracht dus groepen onderzoekseenheden of –variabelen te vormen, zodanig, dat de eenheden 
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1. sociologische dimensie (horizontaal) ego-oriëntatie versus groepsoriëntatie 

2. cultuurdimensie (verticaal), non-conformistisch / a-normatief versus conformistisch / 

normatief 

De sociologische dimensie laat het verschil zien tussen een individuele oriëntatie (links) ten 

opzichte van een groepsoriëntatie (rechts). Een individuele oriëntatie houdt in dat veel gericht 

is op “de eigen” ik. (Denk aan: succesvolle carrière, intelligent, klassevol, assertief, 

zelfverzekerd, eigenwijs en brutaal). Bij de groepsoriëntatie is men voornamelijk gericht op 

anderen. (Zachtaardig, behulpzaam, geïnteresseerd in anderen).  

De cultuur dimensie laat de tegenstelling zien tussen normatieve oriëntatie (boven) en tussen 

een a-normatieve oriëntatie (onder). Onder normatieve oriëntatie wordt verstaan idealen die 

tot de dominante cultuur horen. Daarbij valt te denken aan werk en gezinsleven, bijvoorbeeld 

het gezin met twee kinderen, goede baan, hond en een stationwagon. De a-normatieve 

oriëntatie staat voor gedrag dat niet tot de algemeen aanvaarde patronen hoort. Hierbij valt te 

denken aan het studentenleven, kunstenaars en werklozen.  

Uit de clusteranalyse zijn 6 verschillende segmenten gekomen. Mensen zullen vrijwel nooit 

precies tot één cluster horen. Meestal behoren ze tot meerdere clusters. Er kan namelijk 

gekozen worden om de leefstijl als een punt in het vlak te zetten. Dan kan gekeken worden 

hoeveel deze overeenkomt met de verschillende leefstijlen. Een andere mogelijkheid is om 

een soort “wolk” om de leefstijlen te maken. Dan zit er binnen een leefstijl wel enig verschil, 

maar is er wel beter mee te werken. Hieronder volgt een korte beschrijving van de 

verschillende clusters: 

 

 
3.5.2 De verschillende clusters nader beschreven 

 
Ongebonden 

Het cluster ongebondenen bestaat uit een grote groep 20-ers. De gemiddelde leeftijd van deze 

groep is daarom met 35 jaar aan de lage kant. Kenmerkende eigenschap van deze groep is het 

                                                                                                                                                         
(variabelen) in een cluster “veel” op elkaar gelijken maar “niet veel” gelijkenis vertonen met eenheden 

(variabelen) buiten dat cluster. 

Elke onderzoekseenheid of variabele is in een clusteranalyse dus slechts in één cluster vertegenwoordigd. Iedere 

clustertechniek geeft een eigen omschrijving van het “veel” en “niet veel” op elkaar gelijken. [Bijnen, 1969] 
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Figuur 3.1:Dimensies van belang voor woonbeleving. Bron: The SmartAgent Company 
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progressieve, tegendraadse karakter. De meeste mensen in dit cluster zijn alleenstaand of 

samenwonend, echter meestal zonder kinderen. Dit cluster hecht veel waarde aan het 

opbouwen van een succesvolle carrière, uitgaan (bioscoop, schouwburg) en actieve / 

avontuurlijke bezigheden. De woning dient dan ook voornamelijk functioneel te zijn. Dicht 

bij de voorzieningen (behalve de aanwezigheid van voorzieningen wordt van de 

woonomgeving niet veel meer verwacht), maar ook een makkelijke verbinding met het werk. 

Wanneer een woning wordt betrokken wordt deze “netjes” gemaakt. Daarna wordt er niet veel 

tijd meer aan besteed. Indien de woning niet meer voldoet aan de wensen wordt gezocht naar 

een andere woning.  

 
Dynamische individualisten 

Het cluster dynamische individualisten bestaat voornamelijk uit 30-ers die het al “gemaakt” 

hebben in het leven. Dit willen ze ook graag laten zien. De woning is voor hen dé manier om 

dit te etaleren. De vrije tijd wordt meestal ook “op stand” doorgebracht. Hierbij valt te denken 

aan tennis, squash en uit eten gaan.  

De woning is meestal een vrijstaande woning of een twee-onder-één-kap-woning. Hiervan is 

70% koop. Slechts 30% huurt de woning. De buurt dient netjes, rustig en veilig te zijn. 

Gezelligheid en sociale contacten worden niet in de buurt gezocht. 

 
Verankerden 

Het cluster verankerden bestaat voornamelijk uit gezinnen met een modaal inkomen. Dit 

cluster hecht veel waarde aan de sociale contacten en gezelligheid in de buurt. Het huis staat 

dan ook altijd open voor vrienden en kennissen. De huidige woning is een “middenklasse” 

woning, waarbij evenveel gehuurd wordt als gekocht. De vrije tijd wordt voornamelijk in de 

woning doorgebracht. Hierbij kan gedacht worden aan klussen en tuinieren. Het hebben van 

een grote tuin wordt dan ook erg gewaardeerd.  

 
Terugtreders 

De meeste terugtreders zijn 55+ en alleenstaand. Er is echter ook nog een groep jonge kleine 

huishoudens, die substantieel aanwezig is (20%). De terugtreder woont in een omgeving met 

mensen uit alle lagen van de bevolking die zich weinig met elkaar bemoeien. De omgeving 

moet dynamisch, veilig en overzichtelijk zijn. Daarnaast trekt de terugtreder zich graag terug 

in de anonimiteit. Een passieve houding ten opzichte van de maatschappij. Het inkomen is 

meestal beneden modaal. De woning is in de huidige situatie meestal een meergezinswoning 

die gehuurd wordt.  

 
Samenlevers 

Het cluster samenlevers heeft een oververtegenwoording van 25 t/m 40-jarige. Deze groep is 

zowel carrière gericht, als gezinsgericht. Voor de rest is het een gemiddeld cluster. Er wordt 

relatief veel waarde gehecht aan een levendige en gezellige buurt. Daarnaast is er veel in- en 

uitloop en wordt gezelligheid in de woonomgeving op prijs gesteld. 

 
Stille luxe 

Stille luxe bevat veel 40 – 50-ers met een modaal tot bovenmodaal inkomen. Dit cluster wil 

vrij wonen, niet te dicht op elkaar met veel ruimte en luxe. Deze luxe is niet voor de uiterlijke 

schijn, maar eerder om het “verwen” effect. Een gelukkig gezin en samen de zorg voor de 

kinderen delen zijn belangrijke normen en waarden. Gezelligheid is erg belangrijk en wordt 

zowel in het eigengezin gevonden, als in de vriendenkring. Ondanks dat de band met de 

woonomgeving niet heel hoog is, is door de sport, het werk en de kinderen de kans op 

verhuizen laag. 
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3.5.3 Verdere uitwerking 

Waar de meeste leefstijl onderzoeken stoppen na het omschrijven van de verschillende 

leefstijlen, gaat The SmartAgent Company daar verder. Aan de verschillende segmenten zijn 

verschillende woonmilieus voorgelegd. Hiervoor is gebruik gemaakt van een beeldbank. Aan 

de hand van dit onderzoek is naar voren gekomen welke woonmilieus geprefereerd worden 

door de verschillende leefstijlen. Deze gegevens hebben ze later gebruikt om een product 

markt combinatie te maken. Dat heeft uiteindelijk 36 verschillende PMC’s opgeleverd.  
 

3.5.4 Commentaar  

De methode van The SmartAgent Company is de meest ontwikkelde methode onderzocht. De 

indeling in leefstijlen is hierbij gedaan door middel van vragenlijsten en clusteranalyse. 

Hierdoor is een duidelijke indeling van verschillende leefstijlen ontstaan. Het nadeel is dat 

niet alle antwoorden even valide zijn. Hierbij valt te denken aan “droombeeld”-antwoorden, 

het geven van een antwoord waarbij de realiteit ver te zoeken is, en sociaalwenselijke 

antwoorden. Dit zou dus eventueel het beeld iets kunnen vertekenen. Dit valt echter in het 

niets als het vergeleken wordt met de op andere indelingen gebaseerde segmentatietechnieken 

Daar ontbreekt in veel gevallen de mogelijkheid om de verschillende segmenten 

wetenschappelijk te toetsen.  

Wanneer naar de criteria gekeken wordt, waaraan een goede segmentatie moet doen ontstaat 

het volgende beeld: 

 Meetbaarheid: Door het toepassen van clusteranalyse zijn de verschillende segmenten 

goed te meten. 

 Substantieel: De verschillende doelgroepen zijn substantieel aanwezig. Wanneer 

echter gekeken wordt naar de doelgroepen die geïnteresseerd zullen zijn in een sociale 

huurwoning, zal een aantal groepen haast niet aanwezig zijn, en andere 

oververtegenwoordigd. Dit is echter in de huidige situatie ook het geval 

(Oververtegenwoordiging starters en ouderen).  

 Toegankelijk: De verschillende segmenten hebben een duidelijk andere waardering 

van de woonsituatie. Zodoende zullen ze anders reageren op stimuli uit de markt. 

Echter door de overlapping tussen de segmenten, is het mogelijk dat er een vervaging 

zou optreedt 

 Haalbaarheid: Deze methode is een van de best uitgewerkte methodes. Het zou zeker 

haalbaar moeten zijn om deze te implementeren. 

 Exclusief: afhankelijk van “wolk” of “punt”-model. Ja / nee 

 Uitputtend: Iedereen valt in een segment. 

 Relevant: Methode geeft voldoende inzicht in de woonwensen om relevant te zijn. 

 Ontwikkeling: Methode bestaat te kort om een goed beeld in de toekomstige 

ontwikkelingen te geven. 

 P.v.e. Trudo: Aan de meeste eisen wordt voldaan.  

 Demografische gegevens: Deze zijn verwerkt in het onderzoek. Indien nodig specifiek 

eruit te halen. 

 Balieherkenning: Ook bij deze methode zullen de klanten een vragenlijst moeten 

invullen eer ze te herkennen zijn. De klanten zijn dus moeilijker te herkennen dan bij 

de bestaande methode. 

 Inzichtelijk: Opletten dat de klanten nog het verband zien tussen de woonwensen en 

de vragen. 

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat deze methode aan de meeste voorwaarden voldoet. 

Daarom is deze zeker geschikt om gebruikt te worden. 
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3.6 Motivaction 
 
3.6.1 Het socioconsult onderzoek 

Net als bij de andere omschreven leefstijlen, gaat ook Motivaction ervan uit dat de 

traditionele indeling niet meer voldoet. Om een beter inzicht te krijgen wordt door 

Motivaction gekeken naar de behoeften van de woonconsument, want wat wil deze nu 

eigenlijk? Om daar achter te komen wordt gebruik gemaakt van leefstijlen. Kenmerkend is 

echter dat zij niet pretenderen dat de leefstijlen de vervanging zijn van de traditionele 

indeling. Door Motivaction wordt er vanuit gegaan dat het combineren van leefstijlen en 

traditionele kenmerken een verrijking betekent boven op de traditionele kenmerken én nieuwe 

inzichten kan opleveren. Veel leefstijlen zijn echter moeilijk te vertalen in concreet beleid. Dit 

komt volgens Motivaction doordat de meeste onderzoeksmethodieken uitgaan van concreet 

gedrag om vervolgens op basis van dit gedrag groepen consumenten te onderscheiden. Wat 

deze methodieken niet doen, is vertrekken vanuit het waarom achter dit gedrag. Immers, op 

het moment dat de motieven achter het gedrag zijn geïdentificeerd, wordt het mogelijk om 

consumenten te segmenteren naar drijfveren achter dit gedrag. Dan wordt duidelijk dat ze om 

verschillende redenen hetzelfde gedrag kunnen vertonen of dat ogenschijnlijk vergelijkbare 

groepen zich totaal verschillend kunnen gedragen. Socioconsult van Motivaction probeert 

deze drijfveren achter het menselijk handelen in kaart te brengen en zegt daardoor in staat te 

zijn om over toekomstig gedrag een aantal voorspellingen te doen. 

De segmentatie van normen en waarden wordt gedaan aan de hand van twee pijlers: de sociale 

milieus en de sociaal-culturele onderstromen. De groep mensen die behoort tot één sociaal 

milieu, vertoont specifieke gedragingen, attitudes en voorkeuren en organiseert het alledaagse 

leven op een eigen, kenmerkende wijze. Deze sociale milieus zijn niet gedefinieerd op basis 

van sociale klassen of socio-economische variabelen, maar op basis van persoonlijke 

opvattingen, waarden en normen die aan de levensstijl ten grondslag liggen. De sociaal-

culturele onderstromen beschrijven ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op 

het gedrag. De activiteit van de onderstromen komt bijvoorbeeld tot uiting in trends en 

veranderende consumptiepatronen. De onderstromen zijn in specifieke sociale milieus of 

specifieke groepen consumenten meer of minder actief.  

Aan 2.360 Nederlanders is een groot aantal vragen voorgelegd over hun wensen ten aanzien 

van de woning, woonomgeving en specifieke producten en diensten. Door deze woonwensen 

te koppelen aan de sociale milieus en onderstromen zijn clusters woonconsumenten te 

onderscheiden op basis van hun woonbeleving. Uiteindelijk zijn er zeven groepen ontstaan. 

Op basis van een normen- en waardenmodel zijn deze in grofweg een drietal 

waardenoriëntaties op te delen: 

 een premoderne (traditionele) oriëntatie gericht op het behouden en bezitten. 

Woonbelevingsgroepen met deze waardenoriëntatie zijn: de huiselijken, de 

gemeenschapsgezinden en een deel van de volkse familieclan. 

 een moderne (hedonistische) oriëntatie gericht op het bezitten en verwennen. De 

belangrijkste woonbelevingsgroepen met deze waardenoriëntatie zijn: een deel van de 

volkse familieclan, actieve individualisten en gehaaste middenklassers. 

 Een postmoderne oriëntatie kenmerkt zich door een mix van waarden, gericht op 

ontplooiing en beleving. De belangrijkste woonbelevingsgroepen zijn tolerante socialisers 

en gesettelde idealisten. 

Op basis van deze oriëntaties zijn zeven doelgroepen benoemd. Hieronder volgt een korte 

beschrijving. Een uitgebreide omschrijving van de zeven verschillende groepen is te vinden in 

bijlage 4. 

De trefwoorden voor gemeenschapsgezinden zijn, landelijk wonen bij voorkeur een twee -

onder-een-kapper in het groen. Het leven is ordelijk en sober ingedeeld.  
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De huiselijke zijn een oudere bevolkingsgroep. Deze voelt zich redelijk onveilig. De 

woonomgeving dient dan ook een veilige uitstraling te hebben. Hofbebouwing of 

etagewoningen hebben de voorkeur. 

De volkse familieclan behoren tot de bewoners van de volkswijken. Ze zijn voornamelijk 

gericht op hun eigen groep. De woningen dienen netjes te zijn en niet te veel af te wijken van 

de rest van de woonomgeving. 

De actieve individualisten staan daarentegen aan het begin van hun wooncarrière. Het zijn de 

'angry young people' die het willen gaan maken in de samenleving. Trefwoorden zijn 

materialistisch, trendy en uitgaan.  

Deze gehaaste middenklassers zijn erg extrinsiek gemotiveerd; zij zijn sterk materialistisch 

ingesteld en willen daarmee ook een statement naar buiten maken. Een Vinex woning in een 

homogene omgeving heeft hun voorkeur. 

De gesettelde idealisten heeft een brede interesse voor samenleving en de mens. Van hun 

directe omgeving wil deze groep echter zo min mogelijk last hebben. Een vrijstaande woning 

in een suburbane omgeving heeft de voorkeur. Deze groep telt veel hoger opgeleiden en 

koophuisbezitters. 

De tolerante socialisers zijn sociaalvoelend, tolerant en hebben een brede interesse voor de 

samenleving en de medemens. Zij hechten veel aan een prettige buurt en vinden deze ook 

belangrijker dan hun feitelijke woning. Zij gedijen goed in een stedelijke omgeving, de 

nabijheid van groen wordt echter eveneens geapprecieerd. Tolerante socialisers zijn vaker 

hoog opgeleid en werken meestal fulltime.  
 

3.6.2 Commentaar 

Motivaction is het enige leefstijlenonderzoek dat aangeeft dat het niet mogelijk is de 

traditionele segmentatietechniek te vervangen door een segmentatietechniek gebaseerd op 

leefstijlen. De methodieken zouden naast elkaar moeten bestaan. Iets wat goed te verklaren 

valt indien gekeken wordt naar de mate waarin de verschillende leefstijlen onderzoeken 

voldoen aan de gestelde criteria voor segmentatie. Qua bruikbaarheid en betrouwbaarheid 

komt het sterk overeen met het onderzoek van de SmartAgent Company. Echter Motivaction 

is een stuk realistischer in de beschrijving van de mogelijkheden. Ze beloven geen gouden 

bergen die niet waar te maken zijn. Wanneer deze methode getoetst wordt aan de criteria voor 

segmentatie zoals opgesteld, blijkt het volgende:  

 Meetbaarheid: Hieraan wordt voldaan. Aan de hand van een clusteranalyse wordt 

bepaald in welk segment de consument valt. 

 Substantieel : de verschillende groepen zijn substantieel aanwezig. Dit onderzoek richt 

zich op de hele woningmarkt. Indien het onderzoek zich zou beperken tot de 

doelgroepen die willen huren, zullen sommige groepen echter over- of 

ondervertegenwoordigd zijn. 

 Toegankelijkheid: De verschillende groepen zijn afzonderlijk te benaderen. 

 Haalbaarheid. Deze methode is minder ver uitgewerkt als The SmartAgent Company. 

De methode is echter realistisch en heeft een goede basis. Indien dit verder wordt 

uitgewerkt, is het zeker een goed bruikbare methode. 

 Exclusiviteit: De verschillende groepen zijn exclusief.  

 Uitputtend: voor iedereen is een segment 

 Relevant: de indeling is zeker relevant voor het segmenteren met woonstijlen in het 

achterhoofd. 

 Ontwikkeling: Aangezien de drijfveren achter de handeling benaderd worden, is enig 

inzicht in de toekomst wel mogelijk.  

 P.v.e. Trudo: Aan de meeste punten uit het p.v.e. van Trudo wordt voldaan. 

 Demografische gegevens: Zijn in het onderzoek verwerkt. 
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 Balieherkenning: deze is moeilijker dan bij the SmartAgent Company. Aangezien 

geprobeerd wordt de drijfveren achter de handeling in zicht te brengen. Daarvoor zijn 

meer vragen nodig. 

 Inzichtelijk: Het onderzoek ziet er gedegen uit. De vraag blijft hoe het onderzoek bij 

de huurder overkomt. Daarvoor is de vertaalslag met behulp van een vragenlijst erg 

doorslaggevend. 

Aan de meeste voorwaarden wordt voldaan. Samen met de SmartAgent Company lijkt dit 

de meest geschikte methode om te segmenteren.  

 

 
3.7 Conclusie  
 

Nieuwe technieken komen en gaan. De kwaliteit van de nieuwe technieken laat nog veel te 

wensen over. De meeste komen niet verder dan de conceptuele fase. Een gebruiksklare 

uitwerking ontbreekt bijna bij alle technieken.  

Desondanks bieden de nieuwe technieken wel een meerwaarde. Dit komt door de 

vernieuwende manier waarop de problematiek wordt bekeken. De verschillende auteurs delen 

de mening dat de traditionele methode niet meer voldoet. Daarnaast zien ze dat de 

maatschappij nog steeds uit groepen mensen bestaan, die zich hetzelfde gedragen en die 

dezelfde wensen hebben. Op basis van deze gegevens hebben ze geprobeerd om een nieuwe 

indeling te maken.  

Om de omgeving op te kunnen delen worden twee methoden gebruikt. De eerste is rondkijken 

en beschrijven. De tweede methode die gebruikt wordt is gebaseerd op wetenschappelijke 

analyse. Deze methode komt dan ook een stuk betrouwbaarder over maar is dat ook zo? De 

kans bestaat namelijk dat door een te wetenschappelijke benadering een aantal kenmerken van 

de leefstijl zal verdwijnen. Een leefstijl is namelijk niet alleen rationeel, maar ook persoonlijk 

(irrationeel / emotioneel). Indien getracht wordt dat in wetenschappelijke kaders weer te 

geven, kan een deel van de informatie verloren gaan. Daarnaast moet niet vergeten worden 

dat niemand voor 100% in een leefstijl past. Een omschrijving moet “ruim genoeg” zijn om te 

zorgen dat een segment substantieel aanwezig is. Een leefstijl die tot stand is gekomen door 

de omgeving te beschrijven, kan deze dus even bruikbaar zijn. Het is zelfs mogelijk dat door 

de andere benadering mensen zich beter met de leefstijl kunnen identificeren.  

Het is derhalve niet mogelijk om een uitspraak te doen over welke methode het meest 

bruikbaar is op basis van de achterliggende theorie. Echter de bruikbaarheid is grotendeels 

afhankelijk van de uitwerking van de theorie en de praktische toepasbaarheid. De 

verschillende leefstijl segmentatietechnieken zijn getoetst aan de gestelde 

segmentatievoorwaarden. Dit is schematisch nogmaals weergegeven in tabel 4.3 (op de 

volgende bladzijde).  

Wanneer de gegevens in deze tabel geanalyseerd worden valt een tweetal zaken op. Het eerste 

is het grote aantal “O“. Blijkbaar zijn veel theorieën nog niet ver genoeg uitgewerkt om 

daadwerkelijk gelijk gebruikt te worden. Een aantal van deze theorieën zal ook nooit het 

stadium kunnen bereiken van gebruiksklare theorie. Andere bezitten zeker de potenties. 

Daarnaast valt op dat een aantal criteria slecht scoort. Zo scoren “ontwikkeling” 

“balieherkenning” en “inzichtelijk” laag. 

Hiervoor is echter wel een verklaring. Aangezien de meeste methodes pas recent ontwikkeld 

zijn, is het moeilijk betrouwbare informatie te verschaffen over de groei en afname van een 

segment. Daarvoor is gewoon tijd nodig. Sommige theorieën zeggen dat ze de groei en 

afname in beeld kunnen brengen. Daarbij wordt alleen niet aangegeven hoe betrouwbaar dat 

is. 
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Traditioneel  + + + + + + + + - + + + - 

Bastiaansen O O  O O O - + O - - O O - 

Reijndorp O O  O O O - + O - - O O - 

Wijs-Mulkens + O  + O + + + - O/+ + O - - 

Trendbox  + + - - + - - + - + O - - 

SmartAgent + + + + + + + - + + - - + 

Motivaction + + + -/+ +/- + +. - + + - - + 

O = Onvoldoende uitgewerkt / niet bekend. 

 

 

De balieherkenning blijft een moeilijk onderwerp. Behalve de complexiteit van het onderwerp 

is er ook bijna geen informatie over te vinden. Een ding is echter zeker. In vergelijking met de 

traditionele methode scoort het altijd lager. De reden daarvoor is simpel.  Er is meer 

informatie nodig om mensen in een leefstijl in te delen, dan in een traditionele groep.  

Het laatste onderwerp waar lager wordt gescoord is het inzicht. Ook hiervoor is eigenlijk te 

weinig informatie. Hierbij gaat het om de manier waarop de informatie wordt verkregen, en 

hoe uit deze het juiste segment wordt bepaald. Een blackbox model is daarbij zeker niet 

gewenst. Het moet duidelijk zijn voor de mensen waarvoor de gegevens nodig zijn en hoe ze 

gebruikt worden. Anders zal de indeling niet serieus worden genomen met alle gevolgen van 

dien. Om het duidelijk inzichtelijk te maken kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een met 

beeldmateriaal ondersteund beslissingsmodel. Of een uitvoerige beschrijving op papier.  

Welke methode is nu de meest geschikte? Er zijn twee methoden die “voldoende scoren”, 

namelijk Motivaction en the SmartAgent Company. Deze ontlopen elkaar niet veel
9
. De door 

mij geïnterviewde deskundigen (drs G.J. Hagen en drs. Ch. H. Stelder) geven aan dat de 

methode van Motivaction inductief is, en die van The SmartAgent Company deductief is. 

Daarom heeft de methode van The SmartAgent Company de voorkeur.  

Van de verschillende leefstijlen onderzoeken scoort de methode van The SmartAgent 

Company dan ook het beste. Dit is ook de methode waarmee Trudo verder wilt gaan. In het 

volgende hoofdstuk zal deze methode verder worden uitgewerkt. 

                                                 
9
 Op basis van beschikbare informatie. 

Tabel 4.3: Segmentatie technieken getoetst aan kenmerken 
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Hoofdstuk 4 Uitwerking meest geschikte methode “The SmartAgent 
Company”. 
Uit het voorgaande hoofdstuk is naar voren gekomen dat de keuze die Trudo gemaakt heeft om met de 

SmartAgent Company in zee te gaan, zeker geen verkeerde keuze is geweest. In het vorige hoofdstuk zijn de 

verschillende theorieën in het kort beschreven. Een daarvan was de SmartAgent Company. Aangezien deze als 

basis dient voor de rest van het onderzoek, zal in dit hoofdstuk de theorie uitvoeriger beschreven worden
10

. Dit 

hoofdstuk zal dan ook als basis dienen voor de mogelijkheden van leefstijlen in het beleid van Trudo. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met enkele interviews met The SmartAgent Company en de gebruikers van de 

methode. 

 

4.1 Doelstelling 
 

Het onderzoek heeft als doel het inzichtelijk krijgen van de drijfveren van de consument, 

alsmede de wijze waarop deze drijfveren leiden tot keuzen in de woningmarkt. Daarbij 

hebben de onderzoekers zich afgevraagd: wie is de consument, wat beweegt hem / haar 

eigenlijk, op welke wijze kan geboden worden waar de consument om vraagt en hoe bereik ik 

de consument? De antwoorden op die vragen zijn onder meer relevant voor: 

 Stedelijke vernieuwing: voor wie transformeren en hoe? 

 Ontwerp: welk product op welke locatie? 

 Communicatie: hoe treed ik in contact met mijn doelgroep? 

 Beheer: welk onderhoudsbeleid en welke diensten moet ik aanbieden? 

 
4.2 Onderzoeksmethode  
 

Het onderzoek is uitgevoerd middels een schriftelijke vragenlijst waarbij 140 aspecten met 

betrekking tot wonen en de woonomgeving aan bod kwamen. Daarvoor zijn aselect 4.500 

huishoudens benaderd. Deze groep is opgebouwd uit 3.900 zelfstandig wonenden tussen de 

18 en de 70 jaar. Daarnaast zijn er 600 starters op de woningmarkt geënquêteerd. Dit waren 

voornamelijk thuiswonende kinderen vanaf 18 jaar die op termijn zelfstandig willen gaan 

wonen. Bij de groep zelfstandig wonenden moest de vragenlijst worden ingevuld door de 

hoofd- of medebeslisser in het huishouden (met betrekking tot de keuze van de woning en / of 

verbouwing van de woning). De response was in totaal 64%, voor de zelfstandig wonenden 

68% en voor de starters 39%.  

Dit onderzoek is gebaseerd op de resultaten van de zelfstandig wonenden dat wil zeggen dat 

de starters buiten beschouwing zijn gelaten.  

De gegevens worden verwerkt middels het Brand Strategy Research (BSR) model. “Dit is een 

segmentatiemodel dat inzicht biedt in motieven, behoeften en wensen van nader te bepalen 

doelgroepen en in binnen- en buitenland ruim is toegepast ten behoeve van het positioneren 

van producten en merken en het vervolgens ontwikkelen van productontwikkelings- en 

marketingstrategieën” [The SmartAgent Company, 2000]. 

Deze gegevens worden vervolgens uitgezet in een sociologische dimensie en een cultuur 

dimensie (zie hoofdstuk 3.5 en figuur 3.1). Op basis van de gegevens zijn mensen geclusterd. 

Hieronder volgt van de leefstijl Ongebondenen een uitvoerige beschrijving. Een uitvoerige 

beschrijving van de andere clusters
11

 staat in bijlage 8. In bijlage 5 staat een tabel waarin de 

belangrijkste verschillen tussen de clusters nogmaals worden weergegeven. 

                                                 
10

 Vrij naar: [The Smartagent Company, 2000] 
11

 Dynamische individualisten, Samenlevers, Stille luxe, Verankerden en Terugtreders. 
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4.3 Ongebondenen 

 
Psychografische kenmerken  

Deze groep is te typeren als eigenzinnig, non-conformistisch of enigszins tegendraads. Deze 

groep consumenten zet zich min of meer bewust af tegen geldende normen en waarden. Het 

afzetten tegen de geldende normen en waarden is een onderdeel van de identiteit van deze 

groep. Dit is ook terug te zien in figuur 4.2.1. Daar is namelijk te zien dat deze groep een a-

normatieve oriëntatie heeft. Dit wil zeggen dat ze zich onttrekken aan de dominante cultuur. 

Vrijheid is een van de belangrijkste waarden van deze groep. Deze vrijheid laat zich niet 

alleen zien in de keuze voor de woning, maar ook in de relaties. Daardoor zijn de 

ongebondenen dan ook geen traditionele gezinstypes. De verhuisgeneigdheid in deze groep is 

hoog. Dit komt omdat men zich snel thuis voelt in een woning. Een woning is voornamelijk 

dan ook een plaats om te slapen en dient vooral functioneel te zijn. 

De woonomgeving is voor de ongebondenen veel belangrijker. De ongebondenen is een 

typische stadsbewoner. De stad is het bruisende dynamische centrum waar alles gebeurt. Hier 

kan gewoond worden, gewinkeld, gewerkt en uitgegaan. Dit samen met andere (etnische) 

mede stadsbewoners. Tussen deze stadbewoners is een “saamhorigheid van de 

individualiteit”. Dat wil zeggen dat de meeste stadsbewoners erg gesteld zijn op hun privacy 

en anonimiteit. Samen zorgen ze voor een deel van het bruisende dynamische stadsleven, 

zonder hierbij de privacy en anonimiteit op te geven. De enige plaats waar misschien 

interactie is met de directe omgeving is wellicht in horecagelegenheden.  

 
Achtergrond kenmerken 

Slechts 12% van de huishoudens behoort tot de groep ongebondenen. Daarmee is dit de 

kleinste groep die wordt onderscheiden door The SmartAgent Company. De gemiddelde 

leeftijd van deze groep is jonger dan die van de andere groepen (namelijk 35 jaar ten opzichte 

van 45 jaar). Dit komt voornamelijk door de grote oververtegenwoordiging van de groep 

twintigers.  

Ongeveer de helft van de groep ongebondenen is alleenstaand. Dit valt deels te verklaren door 

de relatief lage leeftijd. De andere helft valt voornamelijk te rekenen onder de pre-gezinsfase. 

Het gemiddelde inkomen van deze groep is gelijk aan het landelijke gemiddelde. Dit wordt 

deels verklaard doordat het gemiddelde genoten opleidingsniveau hoog is. Dat compenseert 

de lagere leeftijd.  

 
Huidige woonsituatie 

De ongebondenen is sterk stedelijk georiënteerd. Relatief veel ongebondenen wonen in of net 

buiten het stadscentrum. Deze gebieden typeren ze zelf als wijken waar veel gebeurt. Er zijn 

voldoende voorzieningen, en er wordt gewoond, gewinkeld en gewerkt.  

De huidige woning is in het algemeen voornamelijk een huurwoning met een lage huur, 

meestal een etage, flat of appartement. 

Karakter:  Avontuurlijk, kritisch intelligent, eigenwijs, assertief, eigenlijk wat brutaal 

Levensfase:  Samenwonend, alleenstaand, geen kinderen 

Typering gezin:  Ruimdenkend gezin, druk / dynamisch gezin, vrijgezel 

Werk / beroep:  Freelancer, fotograaf, journalist, beeldend kunstenaar, student 

Vrije tijd:  Avontuurlijke vakanties, samen uitgaan, succesvolle carrière opbouwen 

Woonmotieven:  Privacy, anonimiteit, functioneel wonen, dynamische omgeving, iets  

anders dan standaard luxe wonen 

Type huishouden: Veel alleenstaanden, pre-gezinsfase 

Leeftijd:  Veel 20-ers 

Gezinsinkomen: Conform gemiddelde 
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Kwalitatieve omschrijving 

Iemand die behoort tot het cluster ongebondenen is in algemene zin te typeren als enigszins 

tegendraads, eigenzinnig en non-conformistisch. De ongebondene behoort tot een groep 

consumenten die zich min of meer bewust afzet tegen geldende normen en waarden, maar 

daaraan ook tegelijkertijd een identiteit ontleent. Een dergelijke omschrijving zou de indruk 

kunnen wekken alsof we hier met ‘randgroep jongeren’ te maken hebben, maar feitelijk 

behelst het een aanzet om de meer ‘progressieve’ elementen onder de Nederlandse bevolking 

te benoemen.  

De Ongebondene is over het algemeen goed opgeleid (61% van de ongebondenen heeft een 

universitaire of HBO opleiding.) en gebruikt deze intellectuele verworvenheden ook in de 

profilering naar anderen toe. Materiële zaken worden door dit cluster als enigszins banaal 

afgedaan: 25% kiest ervoor om geen auto te bezitten. 

Dit cluster heeft belangstelling voor actieve sportbeoefening, cultuur, theater, de Volkskrant, 

politiek, Groen Links en D66, is te typeren als een stadsnomade, veelal alleenstaand (50%), 

en bepaald geen huismus, houdt van uitgaan en wil in de wijze van wonen de ‘dynamische’ 

wijze van leven terugherkennen. Kortom: de ongebondene is een stadsbewoner in hart en 

nieren die ook gebruik maakt van de vele mogelijkheden die een stad te bieden heeft. 

Privacy en anonimiteit zijn belangrijke elementen in de woonbeleving, alsmede een gevoel 

van luxe. Het ‘gevoel van luxe’ zit niet primair in materiële zaken, maar heeft met name 

betrekking op de grootte van een woning of etage, de ligging ten opzichte van werk, 

uitgaansgelegenheden, openbaar vervoer, etc., kortom de wijze waarop de woning aansluit bij 

uw dagelijkse bezigheden.  

De ongebondene is dan ook niet iemand die veel aandacht aan de woning zal besteden; dit zal 

alleen gedaan worden wanneer de woning wordt betrokken, zodat het er allemaal een beetje 

‘netjes’ uitziet en de woning een zekere mate van eigenheid krijgt. Verbouwen of klussen in 

huis is niet echt iets voor dit cluster: het is zoals het is en als het niet meer bevalt dan verhuist 

de ongebondene, want het ‘niet meer bevallen’ zal niet zozeer slaan op het wonen zelf, maar 

op een verandering van baan bijvoorbeeld, waardoor de woning niet meer strategisch gelegen 

is. 

Qua woninginrichting zoeken mensen uit dit cluster naar een mengeling van expressiviteit en 

functionaliteit; er zal dan ook vaak geen sprake zijn van een bepaalde ‘stijl’ in het interieur, 

het zal meer het karakter hebben van elementen die in de loop der jaren min of meer toevallig 

bij elkaar gebracht zijn. Dit wordt ook wel ‘Grunge’ genoemd. De ‘expressiviteit’ zou bij 

wijze van spreken bij de ‘Kringloopwinkel’ gevonden kunnen worden, de functionaliteit bij 

de IKEA. 
 
4.4 Woonmilieu 
 

Met alleen een beschrijving van de verschillende leefstijlen is het nog geen bruikbare 

methode. Het tweede deel van het onderzoek van The SmartAgent Company betreft het 

onderzoeken welke woonmilieus de verschillende clusters prefereren. In de onderstaande 

paragrafen wordt beschreven hoe deze tot stand zijn gekomen, en wat de kenmerken zijn van 

de verschillende woonmilieus. 

 
De methode  

Om te kijken welk type woonmilieus
12

 bij deze segmenten horen, is gebruik gemaakt van een 

beeldbank. Het uiteindelijk doel is om inzicht te krijgen in alle gewenste woonmilieus. 

Hiervoor is het woonmilieu opgesplitst in negen afzonderlijke kenmerken.  

                                                 
12

 In het onderzoek heeft The SmartAgent Company woonmilieu gedefinieerd als:”een clustering van locatie en 

woningtype, gebaseerd op consumentvoorkeuren” 
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1. Soort woonplaats (van dorps tot stedelijk) 

2. Omgeving (hoogbouw / laagbouw, hoge dichtheid / lage dichtheid) 

3. Het karakter (groots / kleinschalig, beton / groen) 

4. Individualiteit en samenhang (wel of geen stedenbouwkundige eenheid, alles gelijk, of 

verschillend) 

5. Functiemenging (wonen, winkelen en werken) 

6. Straatprofiel (woonstraat, hof/plein, doorgaande straat, brede straat en woonpark) 

7. Woonvorm 1 (vrijstaand, rijtjeshuis, twee onder een kap, flat enz) 

8. Woonvorm 2 (appartement, flat, etage, binnen de gestapelde woonvormen is onderscheid 

gemaakt tussen volume en de mate waarin bewoners een eigen voordeur hebben) 

9. Architectuur, (keuze uit 21 verschillende stijlen) 

Per thema is de voorkeur van de consument gevraagd. Bijna alle thema’s bestonden uit drie 

beelden. Bijvoorbeeld thema 1 zou kunnen bestaan uit: klein dorp, kleine stad, metropool. Bij 

het laatste thema, architectuur, konden de mensen kiezen met behulp van foto’s.  

Aan de hand van verschillende technieken zijn hieruit uiteindelijk zes verschillende clusters 

samengesteld. Daarbij is gezocht naar combinaties van omgevings- en woningkenmerken die 

door een specifiek deel van de consumenten worden gewaardeerd en gezamenlijk tot een 

synergetisch effect leiden. Te weten: Voorzieningenmilieu, Centrum stedelijk, Modale 

Gezinswijk, Randmilieu, Landelijk wonen en Ontspannen stedelijk. Het onderstaande model 

[figuur 5.4] toont de positionering van de verschillende milieus ten opzichte van elkaar. 

Daarna worden de verschillende woonmilieus toegelicht. In bijlage 6 staat een totaaloverzicht 

waar de verschillende clusters met elkaar worden vergeleken. Deze woonmilieus dienen om 

inzicht te krijgen in de woonwensen van de mensen. Het is niet zo dat iedere leefstijl, één 

bepaald woonmilieu heeft waar het zich behaaglijk voelt. In een woonmilieu kunnen meerdere 

leefstijlen voorkomen. Daarnaast kan een leefstijl voorkeur voor verschillende woonmilieus 

hebben. In hoofdstuk 5.5.2 wordt het voorzieningenmilieu besproken. De andere vijf 
13

 staan 

in bijlage 9.  

 
Voorzieningenmilieu (10%) 

Kenmerkend voor dit woonmilieu is de aanwezigheid van voorzieningen. Een plek waar 

wonen, winkelen en werken gemengd zijn. Dit kan deels worden verklaard door de hoge 

leeftijd van de woonconsument die een voorkeur heeft voor het voorzieningenmilieu. 
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 Centrum stedelijk, Modale gezinswijk, Randmilieu, Landelijk wonen, Ontspannen stedelijk 
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Figuur 5.4 Woonmilieu-clusters in woonmilieu-ruimte 
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Huishoudens met een voorkeur voor dit woonmilieu wonen het liefst in kleine, middelgrote en 

groten steden ( daar zijn relatief meer voorzieningen te vinden). In de meeste gevallen bestaat 

een duidelijke voorkeur om in de huidige wijk te kunnen blijven wonen, om daar de locatie te 

vinden met de beste voorzieningen. Dit wegens de hoge gebondenheid met de wijk. Indien de 

voorzieningen niet in de huidige wijk te vinden zijn, gaat de voorkeur uit naar een centrum- of 

buiten centrumlocatie.  

Voor de directe woonomgeving bestaat relatief veel voorkeur voor middelhoogbouw of hoog- 

en laagbouw gemengd. Zelfs voor superhoogbouw is er een doelgroep te vinden. De voorkeur 

gaat uit naar woningen die onder architectuur zijn vormgegeven. Daarnaast gaat de voorkeur 

uit naar een woonvorm waarbij de entree wordt gedeeld met zo min mogelijk huishoudens. 

Bij eengezinswoningen gaat de voorkeur uit naar: meer-onder-een-kap, of bijzondere 

woningen.  

Op straatniveau wordt de rust en intimiteit van een hofje of pleintje geprefereerd boven de 

drukte van een grote doorlopende straat. De voorzieningen dienen centraal aanwezig te zijn en 

niet gemengd tussen de andere woningen.  

De clusters terugtreders, stille luxe en dynamische individualisten komen veel voor binnen dit 

woonmilieu. Zestig procent van deze groep bezit reeds een huurwoning. Dat is te verklaren 

doordat het inkomen aan de lage kant is. (modaal en lager) 

 
4.5 De woonmilieus gecombineerd met de leefstijlen 
 

Indien naar de verschillende woonmilieus gekeken wordt en dat gekoppeld wordt aan de 

verschillende clusters, blijkt dat per woonmilieu meestal 3 clusters oververtegenwoordigd 

zijn. Deze gegevens zijn te vinden in tabel 5.5.1. 
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Bsr cluster 

Terugtreders 

33% 

Stille luxe 18% 

Dynamische 

individalisten 

15% 

Ongebondenen 

35% 

Terugtreders 

17% 

Samenlevers 

17% 

Verankerden 

26% 

Terugtreders 

21% 

Stille luxe 21% 

Samenlevers 

22% 

Verankerden 

21% 

dynamische 

individualisten 

17% 

Dynamische 

individualisten 

21% 

Stille luxe 21% 

Verankerden 

20% 

Komt in alle 

clusters voor. 

Het meest in: 

Stille luxe 22% 

Verankerden 

21% 

 

 

In tabel 5.5.2. (volgende bladzijde) staan de marktaandelen van alle leefstijlen. Cursief staat 

aangegeven wanneer er een oververtegenwoordiging is van de desbetreffende doelgroep.  

Aan de hand van de gegevens uit de vorige paragrafen is het mogelijk om productmarkt 

combinaties samen te stellen. De woonwensen van de klanten zijn bekend, de omschrijving 

van de verschillende gewenste woonmilieus zijn ook bekend, en het is duidelijk welke klanten 

welk woonmilieu prefereren.  

Deze samenstelling wordt gedaan op basis van de gegevens van The SmartAgent Company. 

Het gaat dus om een soort “ideale / theoretische” situatie. In het volgende hoofdstuk worden 

de huidige producten van Trudo toegelicht. Dan kan pas gekeken worden in hoeverre deze 

matchen en / of mismatchen. Het uiteindelijke doel is dan om in hoofdstuk 7 een PMC samen 

te stellen die specifiek gemaakt is voor de huidige voorraad van Trudo, rekening houdend met 

de toekomstvisie en de verschillende beleidsterreinen. 

 

Tabel 5.5.1: Meest voorkomende leefstijlen per woonmilieu. Bron: The SmartAgent Company 
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Ongebondenen 1% 2% 3% 4% 2% 1% 

Dynamische 

Individualisten 

2% 1% 2% 6% 5% 1% 

Samenlevers 1% 1% 4% 7% 4% 1% 

Stille luxe 2% 1% 5% 5% 5% 2% 

Terugtreders 3% 1% 4% 3% 2% 1% 

Verankerden 1% 1% 6% 7% 5% 2% 

 
 
 
4.6 PMC  

 

The SmartAgent Company heeft zes verschillende leefstijlen benoemd, en zes verschillende 

woonmilieus. Hieruit zijn dan zesendertig verschillende productmarktcombinaties samen te 

stellen. De dominante factoren van ieder PMC zijn te vinden in de tabel in bijlage 7. Aan de 

hand van die gegevens is te vinden wat de betreffende klant per se wel en per se niet wil.  

Om nu gelijk alle 36 PMC’s uit te werken, is niet nodig. Daarvoor moet straks eerst gekeken 

worden naar de huidige producten van Trudo, om dan pasklare PMC’s voor hun voorraad te 

maken. Echter ter verduidelijking zullen de 5 PMC’s die in tabel 5.4.2 cursief gedrukt staan, 

omdat ze een relatief groot marktaandeel innemen, kort worden toegelicht. Als voorbeeld 

wordt daarbij voorzieningenmilieu - Terugtreders gebruikt. De andere vier staan kort 

beschreven in bijlage 10. De PMC’s die niet beschreven zijn kunnen naar analogie van deze 

vijf worden uitgewerkt. 

 
PMC cluster: Voorzieningenmilieu – Terugtreders 

Het cluster Terugtreders wordt gekenmerkt door zestigplussers met vaak een lage koopkracht. 

De kinderen zijn het huis uit en 74% is alleenstaand. De gewenste omgeving is een centrum 

van een kleine plaats, waar alle lagen van de bevolking wonen. De grote gebondenheid met de 

huidige woonomgeving zorgt voor een lage verhuisgeneigdheid. De huidige woonplek wordt 

dan ook als ideaal gezien. De enige reden voor verhuizen is dan vaak de noodzaak van 

(leeftijdsafhankelijke) voorzieningen. De voorkeur gaat in sterke mate uit naar een 

meergezinswoning met grote woonkamer, dicht bij verschillende voorzieningen. 

Kleinschaligheid heeft daar de voorkeur. Hierbij valt te denken aan hofbebouwing en het 

ontbreken van grote woonflats. Bij het zoeken van de juiste woning is de veiligheid erg van 

belang. Kleinschaligheid werkt het gevoel van veiligheid in de hand, omdat er meer sociale 

controle mogelijk is.  

Aangezien veel mensen in dit cluster ouder zijn, is er ook een grote vraag naar beschermd 

wonen. 

Een voorbeeld project hierbij zijn de seniorenwoningen bij WZR Brunswijk, te Eindhoven.  

 
4.7 Diensten  
 

De laatste jaren worden er steeds vaker woondiensten aangeboden. Verschillende corporaties 

zijn er mee bezig geweest. Sommige diensten hadden succes, andere niet. The SmartAgent 

Company heeft in de vragenlijst vele diensten meegenomen. Deze zijn te verdelen in: 

Tabel 5.5.2. Marktaandelen. Bron: The SmartAgent Company 
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 Diensten rond verhuizen 

 Financieel advies 

 Klusjes en tuinonderhoud 

 Technische diensten 

 Beschermd wonen 

Uit dat deel blijkt dat de verschillende clusters een duidelijk andere voorkeur hebben voor de 

verschillende diensten. In tabel 5.7 staan van de verschillende leefstijlen de diensten waar ze 

het meeste interesse in hebben. 

 

Leefstijl Dienst  

Ongebondenen  Diensten rond verhuizen 

Dynamische individualisten  Diensten rond verhuizen 

 Klusjes en tuinonderhoud 

Samenlevers  Diensten rond verhuizen 

 Financieel advies 

Stille luxe  Beschermd wonen 

Verankerden  Financieel advies 

 Technische diensten 

Terugtreders  Beschermd wonen 

 Klusjes en tuinonderhoud 

 Financieel advies 

 Technische diensten 

 

 

Uit de tabel blijkt dat voornamelijk terugtreders veel affiniteit hebben met dienstverlening. 

Daarvoor zijn twee redenen aan te geven. De eerste is de hoge leeftijd van deze groep. De 

tweede reden is de waarden oriëntatie. Deze is voornamelijk passief en afhankelijk. Dit 

betekend dat sprake is van risicomijdend gedrag. 

Bij de Dynamische Individualisten valt op dat ze voornamelijk interesse hebben in “gemaks”-

diensten.  

Het aanbieden van diensten is in alle woonmilieus aantrekkelijk. De voorkeuren per 

woonmilieu zijn echter duidelijk anders. Het voorzieningenmilieu heeft interesse in alle 

diensten. Dit is niet zo vreemd, want het bestaat voor een groot deel uit Terugtreders. De 

Centrum stedelijke milieus en Modale Gezinswijk bieden financiële diensten het meest 

perspectief. Hierbij valt dan te denken aan de begeleiding van de overstap van huur naar koop.  

In het randmilieu staan de meest kansrijke diensten in het teken van verbetering van de 

woonsituatie, zowel binnen de huidige woning, als een stap vooruit in de wooncarrière. 

In het meest exclusieve woonmilieu, landelijk wonen, hebben de meest aantrekkelijke 

diensten een hoog gemaksgehalte. 

 

 
4.8 De huurders nader bekeken 
 

De leefstijlen en woonmilieus zijn bekend. Sommige leefstijlen / woonmilieus zijn duidelijk 

niet de potentiële doelgroep voor een huurwoning. Andere leefstijlen lijken meer raakvlakken 

te hebben met huren. In het onderzoek waren drie stellingen opgenomen over huren. Deze 

hadden betrekking tot het minder onderhoud, het mobieler zijn, of het financiële risico dat 

gelopen werd. Hiermee werd getoetst of de consument een positieve houding ten opzichte van 

het huren had.  

Tabel 5.7: leefstijlen en diensten 
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Uit het onderzoek is gebleken dat in ieder cluster huishoudens zijn die positief ten opzichte 

van huren staan. (positief staan ten opzichte van huren houdt niet in dat ze huren.). De 

Terugtreders en Verankerden vormen de grootste groepen huurders. Indien gekeken wordt 

naar de huurders met een lager inkomen, blijken deze maar liefst 60% van deze groep te 

vertegenwoordigen. Indien de ongebondenen nog wordt meegenomen komt het totaal op 

72%. De Dynamische Individualisten, Samenlevers en Stille Luxe zijn sterk 

ondervertegenwoordigd. Dit heeft ten dele te maken met het grote aandeel hoge inkomens 

binnen die groepen. 
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Ongebondenen 12%  Modale 

gezinswijk 

 Randmilieu  

Stadscentrum 

Anoniem  

Levendige buurt 

Groene buurt 

Dynamische 

woonomgeving  

MGW 

Studeerkamer 

Open plattegrond 

Parkeren bij woning 

Dynamische 

Individualisten 

5%  Modale 

gezinswijk 

 Randmilieu 

Ruime opzet 

Nette buurt 

Veilige buurt 

Rustige buurt 

Groene buurt  

Ons soort mensen 

EGW 

Exclusief wonen 

Luxe wonen 

Licht ruimte 

Parkeren  

Studeerkamer 

Samenlevers 11%  Modale 

gezinswijk 

 Randmilieu 

 

Gezinswijk  

levendige buurt 

gezellige buurt 

in / uitloop 

Egw / mgw 

Knus wonen  

scholen 

Stille Luxe 11%  Modale 

gezinswijk 

 Randmilieu 

 

Buitenwijk 

Levendige buurt 

Gezellige buurt 

In / uitloop 

Luxe wonen 

EGW  

Parkeren 

Groen 

Vrij wonen 

 

Terugtreders 22%  Voorzieningen 

milieu 

 Modale 

gezinswijk 

Rustige buurt 

Anonimiteit  

Buitenwijk  

Privacy  

MGW 

Balkon / terras 

Verankerden 38%  Modale 

gezinswijk 

 Randmilieu 

Sociale buurt 

Veilige buurt 

Gezellige buurt 

Sociale contacten 

Scholen 

In / uitloop 

Buitenwijk  

EGW 

Knus wonen 

Tuin  

 

 

De meest voorkomende leefstijlen in de goedkope huursector zijn nu bekend. Van die 

leefstijlen is ook bekend welke woonmilieus ze verkiezen. Zo verkiezen de terugtreders het 

voorzieningenmilieu, of de modale gezinswijk. De verankerden hebben voorkeur voor de 

modale gezinswijk en het randmilieu en de ongebondenen hebben een voorkeur voor centrum 

Stedelijk. De dynamische Individualisten met een laag inkomen voelen zich het meeste thuis 

in de modale gezinswijk en het randmilieu en in de tweede plaats de stedelijke milieus. 

Hetzelfde geldt voor de samenlevers en de stille luxe. Deze hebben echter een lager 

kwaliteitssegment. 

Tabel 4.8: Gegevens clusters met beperkt inkomen met affiniteit met huren. Bron: Vrij naar The SmartAgent Company 
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Voor alle duidelijkheid is deze informatie nogmaals in een tabel [4.8] gezet. De clusters die 

relatief vaak voorkomen zijn licht grijs gekleurd.  
 
4.9 Ervaringen van collega-corporaties 
 

Het wiel opnieuw uitvinden is een tijd- en geldrovende gebeurtenis, daardoor is het onzinnig. 

Deze wijsheid kent iedereen wel. Maar in de praktijk blijkt dat vaak niet verder wordt 

gekeken dan het eigen bedrijf. Om van de succes- (en faal- )factoren van anderen te leren, 

maar ook als extra verkenning van de mogelijkheden wordt in deze paragraaf gekeken naar 

ervaringen van collega-corporaties. Dit is gedaan aan de hand van een van tevoren opgestelde 

vragenlijst, om het gesprek te structuren. Aangezien Trudo reeds gekozen heeft voor The 

SmartAgent Company, is bij deze interviews gekozen om alleen bedrijven te interviewen die 

deze methode gebruiken. 

De methode van The SmartAgent Company wordt door een beperkt aantal corporaties actief 

gebruikt. Daarvan zijn woonbronMaasoevers en Saenwonen benaderd om meer inzicht te 

krijgen in de mogelijkheden en problemen die zich bij de implementatie voordoen. De 

uitwerking van deze gesprekken is te vinden in bijlage 11 tot en met bijlage 14. De vragen 

hadden voornamelijk betrekking op twee zaken. Namelijk hoe wordt de methode nu precies 

gebruikt, en hoe wordt omgegaan met de zwakke punten van de methode. 

De verschillende corporaties hadden hetzelfde doel om de methode te gebruiken. “ Door 

gebruik te maken van leefstijlen willen ze de leefbaarheid in de wijken inzichtelijk maken / 

kunnen verbeteren. Daarnaast willen ze op deze manier zorgen dat mensen bewuster voor een 

woning kiezen die bij hen past.” Om deze beschrijving te verduidelijken, zullen de methoden 

van de verschillende corporaties kort worden toegelicht. 

 
WoonbronMaasoevers  

In Rotterdam zijn ze het meest ver in het gebruik van leefstijlen. Behalve dat de verschillende 

onderdelen van de organisatie gebruik maken van leefstijlen, wordt er bij het woningaanbod 

al specifiek rekening gehouden met leefstijlen. Het gebruiken van leefstijlen had een aantal 

doelen. Ten eerste had het als doel om grijze wijken te voorkomen. In het verleden werd de 

kwaliteit van de verschillende wijken gemeten. Wat onvoldoende scoorde werd aangepakt. 

Daardoor ontstonden wijken die allemaal op elkaar leken. Door gebruik te maken van 

leefstijlen worden de verschillen tussen de wijken extra benadrukt. Nu kunnen de mensen 

kiezen voor een wijk die bij hen past. Want lang niet iedereen stelt dezelfde wensen aan een 

leefomgeving. Het tweede doel is om mensen bewuster te laten kiezen. Door het verstrekken 

van extra informatie kan de klant bewuster kiezen. Als een woning beter bij een klant past, zal 

deze meer tevreden zijn. Het derde doel was om de klanten beter te leren kennen. Door 

gebruik te maken van leefstijlen willen ze achter de wensen en motieven van de klant komen.  

De segmentatiemethode van The SmartAgent Company wordt gebruikt naast de 

demografische segmentatiemethode. Dit omdat de verschillende methodes verschillende 

informatie kunnen genereren. De leefstijlen methode verstrekt voornamelijk informatie op 

wijkniveau. Demografische gegevens hebben voornamelijk betrekking op woningniveau en 

op portefeuille niveau. Eigenlijk wordt door gebruik te maken van leefstijlen het wijkniveau 

veel nadrukkelijker meegenomen in het beleid.  

De klanten merken de leefstijlen nu al in de advertenties over de woningen. De woningen 

worden geadverteerd met foto en begeleidende tekst. In de tekst wordt de informatie 

opgenomen die voor het herkennen van een leefstijl van belang is. Hierbij valt te denken aan: 

voorzieningen, groen, kindvriendelijk, rustig, stedelijk, dorps enz. Daarnaast zijn de mensen 

vrij om op alle woningen te reageren. Dus worden er bijna geen beperkingen opgesteld.  

Intern heeft het werken met leefstijlen ook veel gevolgen. Ten eerste moet nagegaan worden 

welke leefstijlen nu aanwezig zijn en welke gewenst zijn. Doordat leefstijlen per portiek 
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kunnen verschillen, is dit tijdrovend. Pas wanneer deze informatie bekend is, kan ermee 

gewerkt worden. Zo kan het gebruikt worden om te voorkomen dat er conflicterende 

leefstijlen bij elkaar komen. Maar ook om het product wonen op de leefstijlen te kunnen 

aanpassen. Hierbij valt te denken aan een andere entree of extra voorzieningen. Daarnaast 

kunnen producten klantgerichter worden ontwikkeld.  

 
Saenwonen 

Bij Saenwonen wordt de leefstijlen methode gebruikt om inzicht te krijgen in wie wat waarom 

wil. Nadat enkele jaren geleden de voorwaarden bij vrijgekomen woningen vervielen, bleek 

dat mensen op andere woningen reageerden dan wanneer de criteria er wel waren. Er was 

echter geen inzicht waarom mensen op bepaalde woningen reageerden. De methode van The 

SmartAgent Company bleek aan te sluiten bij het gevoel dat er was en kon het gevoel 

verwoorden in een bruikbaar product. 

Bij Saenwonen is de leefstijlensegmentatie in de plaats gekomen voor de traditionele 

segmentatie. De traditionele segmentatie werd bijna al niet gebruikt. Slechts indien het 

gebruik door de overheid verplicht werd gesteld, werd ermee gewerkt. Volgens Saenwonen 

werkt de traditionele segmentatiemethode niet meer. Het belemmert de mensen in hun keuze.  

Momenteel wordt in de Zaanstad een grote enquête gehouden om de leefstijlen in beeld te 

brengen. Die gegevens gaan straks de basis vormen van het beleid. Ook in de toekomst zullen 

de huurders vrij kunnen kiezen welke woning ze wensen. De informatie die verstrekt wordt, 

zal echter worden uitgebreid met leefstijl informatie. Een van de gedachten is om aan iedere 

leefstijl een kleur toe te kennen. Deze wordt dan ook in de advertentie vermeld. Daarnaast zal 

er een uitgebreidere omschrijving van de woonomgeving komen. De huurder zal dus 

voornamelijk merken dat er meer informatie komt. Maar daarnaast zijn er veel zaken die de 

huurder niet gelijk merkt. De producten zullen dan beter aansluiten op de wensen van de 

huurders. Niet gewenste producten of diensten zullen minder vaak worden aangeboden. 

Bijvoorbeeld niet alle woningen worden voorzien van extra hang- en sluitwerk. Dat is zeer 

kostbaar om te doen en lang niet iedere leefstijl heeft er interesse in. Bij sommige leefstijlen is 

het gewoon opgedrongen. In de toekomst zal dit minder vaak moeten voorkomen.  

Het proces is nog steeds niet ten einde. De eerste resultaten zijn erg positief, de medewerkers 

van Saenwonen denken ondertussen al in de verschillende leefstijlen. Daarnaast is uit een 

pilot onderzoek gebleken dat met deze gegevens prima probleemgebieden in wijken 

gelokaliseerd kunnen worden. De gegevens uit de enquête die nu gehouden wordt, dienen als 

basis voor de stedenbouwkundige visie, die samen met andere corporaties en de gemeente 

opgesteld gaat worden. Eer de verschillende partijen op een lijn zaten, kostte redelijk veel tijd. 

Dit geeft echter wel een meerwaarde, doordat het veel bruikbaarder is. 

 

 
De verschillen 

Ondanks dat het doel bij de corporaties gelijk was, gebruikten ze de methode niet op dezelfde 

manier. Het grootste verschil is de wijze waarop de gegevens gebruikt worden. Bij 

WoonbronMaasoevers vormen de demografische gegevens en leefstijlensegmentering samen 

de basis voor het beleid. Bij Saenwonen wordt al heel lang geen gebruik meer gemaakt van de 

demografische gegevens.  

Dit verschil is echter voor de huurders niet merkbaar. Beide corporaties laten de huurders vrij 

om te kiezen. Door bij het adverteren van woningen extra informatie te geven hopen ze de 

huurder te kunnen verleiden tot het kiezen van de woning die bij hem / haar past. Naast de 

woningtoewijzing hebben de leefstijlen nog invloed op tal van zaken. Knelpunten in wijken 

kunnen worden opgelost. Ze kunnen klantgerichter producten aanbieden. En bij sloop / 

herstructurering / nieuwbouw kan rekening gehouden worden met de wensen van bepaalde 

leefstijlen. Kort door de bocht kan het als volgt worden samengevat: de corporatie kan niet 
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meer alleen over woningen denken, maar moet zich nadrukkelijker bezig houden met 

huurders en hoe wijken / straten / buurten / portieken opgebouwd zijn. 

Demografische segmentatie is een simpele en heldere methode. Het segmenteren op basis van 

leefstijlen heeft nog een aantal “aanloopproblemen”. Hierbij valt te denken aan de 

balieherkenning, een omslachtige lange vragenlijst en het ontbreken van historische data. In 

de praktijk blijken deze nadelen echter niet of nauwelijks tot problemen te leiden.  

 De balieherkenning: de bedoeling is dat klanten zelf hun keuze maken. Het is niet 

dwingen, maar verleiden. Indien er voldoende informatie over een woning en woonbuurt / 

leefstijl gegeven wordt, herkent de klant zelf wel welke woning geschikt is. De verhuurder 

hoeft hem daarvoor niet te herkennen. Dat is echter wel noodzakelijk voor het beleid. 

 Om van de lange vragenlijst af te komen heeft WoonbronMaasoevers in samenwerking 

met The SmartAgent Company een verkorte vragenlijst opgesteld. Deze is snel en 

zelfstandig door de huurders in te vullen. 

 Momenteel ontbreken de historische data nog. Dit hoeft in de praktijk echter geen 

problemen op te leveren. Dit kan deels worden ondervangen door gebruik te maken van 

historische gegevens. Daarnaast zijn leefstijlen redelijk constant. Binnen een leefstijl 

kunnen wel verschuivingen optreden. Maar desondanks blijven de gegevens bruikbaar.  

Bij deze twee corporaties is gebleken dat de methode van The SmartAgent met succes valt te 

implementeren.  
 
4.10 Conclusie  
 

Leefstijlen, woonmilieus, voorkeur voor diensten, type woning, interesse in huren, een kort 

rijtje van zaken die door de SmartAgent Company zijn beschreven. Ondanks het nog niet tot 

in detail is uitgewerkt, biedt het voldoende aanknopingspunten voor nieuw beleid. Dit blijkt 

ook uit de interviews. De eerste ervaringen met de methode zijn positief. Dat de methode nog 

jong is, heeft ook nadelen. Zo is er nog niet een standaard stappenplan tot implementatie, en 

zijn de verschillende mogelijkheden nog niet allemaal bekend en uitgewerkt. Dit heeft als 

gevolg dat de methode op verschillende manieren gebruikt wordt. Hierdoor kost de 

implementatie van de methode extra tijd. Het voordeel is dat daardoor de methode naar eigen 

inzicht verder ontwikkeld kan worden, hetgeen bij de geïnterviewde corporaties dan ook in 

samenwerking met The SmartAgent Company is gebeurd. 

Een van de meest belangrijke verschillen daarbij is of de methode alleen, of in combinatie met 

demografische segmentatie gebruikt moet worden. Door het combineren van deze gegevens is 

er meer informatie beschikbaar. Hierbij moet dan niet gedacht worden aan twee segmentatie 

methodes die naast elkaar staan en ieder zijn eigen productgroepen heeft. Het werken met 

leefstijlen heeft voornamelijk invloed op het buurtniveau. Een schaalniveau dat door 

demografische segmentatie nauwelijks gebruikt wordt. De demografische gegevens werken 

voornamelijk op woningniveau. Het juist combineren van deze gegevens geeft extra 

informatie. Hierdoor krijgt de klant uiteindelijk een beter maatproduct. In het volgende 

hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre dat mogelijk is, en hoe het nieuwe proces er dan gaat 

uitzien. 
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Hoofdstuk 5 Het procesmodel strategisch voorraadbeleid 

 
Uit het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat de methode van The SmartAgent Company de methode is die 

het meest ver is uitgewerkt en het beste voldoet aan de gestelde criteria. Uit de vorige hoofdstukken is echter ook 

gebleken dat de demografische methode een aantal goede kwaliteiten bezit. Niet al deze kwaliteiten komen aan 

bod bij de methode van The SmartAgent Company. Uit de interviews is gebleken dat het combineren
14

 van deze 

methoden een meerwaarde oplevert. Het beste van beide wordt gecombineerd. In dit hoofdstuk zal worden 

ingegaan op de voordelen en nadelen van het combineren van beide methoden. Daarna zal worden toegelicht 

wat de invloed daarvan op het procesmodel strategisch voorraadbeheer is. 

 

5.1 Wel of niet combineren? 

5.1.1 De voordelen 

Het gebruiken van de twee segmentatiemethoden naast elkaar heeft een aantal voordelen. Het 

belangrijkste voordeel is dat er nog meer informatie vrijkomt. Naast de traditionele 

passendheidscriteria, komt nu het criterium leefstijl erbij. Dit criterium heeft voornamelijk 

betrekking op het wijkniveau, en woningniveau. 

Op wijkniveau valt te denken aan het type buurt, verkavelingpatroon en het soort mensen wat 

er woont. Bij type woning heeft het voornamelijk betrekking op de uitstraling van de woning 

(type architectuur en type entree). 

Een tweede reden om de leefstijlen met de demografische methode te combineren is gelegen 

in het feit dat de leefstijlensegmentatie een “jonge” methode is. Daardoor ontbreken 

historische data. Zonder historische data is het moeilijker om voorspellingen te doen. Voor 

het portfoliomanagement is het noodzakelijk om in de toekomst te kunnen kijken. De 

demografische methode kan wel als basis dienen voor lange termijn visie. Door het 

combineren kan het ontbreken van historische data worden opgelost. 

Een derde reden om te combineren is de regelgeving. De overheid hanteert in de regelgeving 

(bbsh / huursubsidie) nog altijd demografische gegevens als criteria. Indien deze gegevens 

dan toch worden gebruikt en paraat zijn heb, kunnen ze net zo goed intern ook gebruikt 

worden. 

Een vierde reden is de eenvoud van de traditionele methode. Demografische gegevens zijn 

relatief makkelijk te verkrijgen. En makkelijker te verwerken. Dit heeft dan ook gevolgen 

voor de betrouwbaarheid. Deze is hoger dan bij leefstijlen. 

Een vierde reden om de methoden te combineren is dat de perfecte segmentatie niet bestaat. 

Door het combineren van beide methoden worden twee methoden die hun kwaliteiten 

bewezen hebben, samen gebruikt voor een product. Dit eindproduct voldoet aan de gestelde 

eisen en beide deelproducten voldoen aan de criteria voor segmentatie. Er hoeft dus niet 

(weer) een nieuwe methode ontwikkeld te worden. Dit samengestelde product voldoet immers 

aan de vraag. 

De laatste, maar eigenlijk ook de belangrijkste reden is dat leefstijlensegmentatie geen 

uitspraak kan doen over het aantal m
3
, de huurprijs, type woning (meergezins of eengezins) en 

of huur of koop gewenst is. Deze gegevens zijn wel noodzakelijk. Dit is dan ook de 

belangrijkste reden waarom deze methoden naast elkaar gebruikt moeten worden. 
 

5.1.2 Nadelen 

De traditionele methode versterkte de hokjes mentaliteit. Door het toevoegen van nog een 

segmentatiemethode kan dit versterkt worden. De leefstijlen zijn namelijk ook vrij grofmazig 
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weergegeven. (Dit zou wel fijnmaziger kunnen, maar dan wordt aan bruikbaarheid ingeboet). 

Daardoor bestaat de kans dat mensen geforceerd in een hokje worden geplaatst. Dit terwijl 

een van de achterliggende gedachten juist is dat tegen te gaan. 

Een ander nadeel is dat er twee processen zijn. Namelijk demografische segmentatie en 

leefstijlen segmentatie. Dit gaat ten koste van de bruikbaarheid en kan verwarring 

veroorzaken. Één duidelijke procesbeschrijving is dan ook noodzakelijk. 

Het laatste mogelijke nadeel is dat er onduidelijkheid gaat ontstaan over de verschillende 

PMC’s. 

5.1.3 Conclusie 

De nadelen van het combineren zijn veel minder sterk dan de voordelen. Bij het combineren 

moet goed uitgewerkt worden hoe deze combinatie er uiteindelijk uitziet. Dit moet dan in een 

duidelijke procesbeschrijving zijn te vinden. Wanneer aan die voorwaarden wordt voldaan zal 

het werken met twee segmentatietechnieken voordelen kunnen opleveren.  
 
5.2 Het traditionele proces 
 

Uit het bovenstaande blijkt dat het combineren van de traditionele segmentatiemethode met 

de methode van The SmartAgent Company voordelen heeft. Als beide segmentatietechnieken 

complementair gebruikt worden, heeft dit gevolgen voor verschillende processen binnen de 

corporatie. De huidige processen moeten worden aangepast zodat de traditionele- en 

leefstijlen benadering aan bod komen. Voordat de verschillende deelprocessen worden 

vormgegeven, zullen eerst de verschillende fases uit het strategisch voorraadbeleid 

(theoretisch) worden beschreven aan de hand van figuur 5.2. Daarna worden ze 

samengevoegd tot een nieuw proces (figuur 5.3.4). De beschrijving van het nieuwe proces 

wordt vervolgens uitgewerkt met een test-case. 

 

5.2.1 Opbouw stappenplan 

Het doel van Strategisch voorraadbeheer is ervoor te zorgen dat de voorraad zowel op de 

korte, als op de lange termijn, de gewenste samenstelling en omvang krijgt. Het strategisch 

voorraadbeheer kan worden omschreven op 3 niveaus: het strategische niveau, het tactisch 

niveau en het operationele niveau.  

Het strategische niveau behelst de koers die de organisatie wil varen. Dit is een planning voor 

de lange termijn, gebaseerd op de missie, verkenning huidige markt en de mogelijke kansen 

en bedreigingen in de toekomst. 

Op het tactische niveau wordt het strategisch niveau vertaald in concrete plannen. In deze 

beheerplannen worden de doelen per eenheid nader uitgewerkt tot een alles omvattende 

strategie.  

Op het laagste niveau, het operationele niveau, worden de beheerplannen verder uitgewerkt in 

concrete activiteiten. 

De verschillende niveaus van het voorraad beleid kennen verschillende plannen. Deze volgen 

uit de verschillende niveaus. Namelijk het beleidsplan, beheerplan en actieplan. Deze drie 

verschillende plannen zijn in elkaar verweven.  
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5.2.2 Het procesmodel voor strategisch voorraadbeleid bij corporaties: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 De verschillende stappen toegelicht 

Het bovenstaande schema geeft de verschillende stappen aan die binnen het strategisch 

voorraadbeleid aan bod komen. Het schema is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. De 

verschillende feedbacks en feedforwards zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

                           Figuur 5.2 strategisch marketing proces [Bron: Stichting Interface 2001] 
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1: Vaststellen doelstelling en uitgangspunten 

Het opstellen van de doelstellingen en uitgangspunten is een van de belangrijkste, of 

misschien wel dé belangrijkste fase. Hierin wordt de basis gelegd voor het voorraadbeleid en 

de beheerplannen. Als deze basis niet goed is, heeft dit grote invloed op de bedrijfsvoering. 

De corporatie wordt dan een stuurloos schip. De doelstellingen en uitgangspunten hebben 

betrekking op een aantal zaken. Dit zijn het financiële beleid, de opbouw van de voorraad, 

wijzigingen in de voorraad, de gewenste kwaliteit van de diensten, het huurprijzen beleid, 

doelgroep beleid enz. 

 
2: Indelen voorraad in productgroepen 

De tweede stap uit de inventarisatiefase betreft het indelen van de voorraad in 

productgroepen. In het verleden werden de productgroepen ingedeeld op basis van 

administratieve of technische gegevens.  

Administratieve gegevens: De opdeling wordt gemaakt op basis van gegevens uit de 

administratie. Meestal wordt daarvoor de opleverdatum genomen. Het voordeel hiervan is dat 

de woningen meestal tot een bouwproject behoren.  

Bij de technische indeling wordt gekeken naar het planmatig onderhoud.  

Een nadeel van deze twee methoden methode bleek echter dat er binnen een productgroep 

verschillende type woningen zaten. Zo kon een administratieve eenheid uit een complex 

bestaan waarin twee penthouses, veertig meergezinswoningen en 10 HAT-woningen zaten. 

Wanneer zo’n complex beschouwd werd, kon de waardering van de verschillende typen 

woningen nogal ver uit elkaar liggen. 

Deze problemen zijn bij de moderne marketing opgelost door de woningvoorraad eerst in te 

delen in gelijke productgroepen. In een productgroep vallen woningen met een gelijksoortige 

grootte en woonvorm. 

 

 
3: Indelen voorraad in marktcomplexen 

De verschillende productgroepen worden verder onderverdeeld. De productgroepen worden 

verdeeld in complexen met homogene fysiekmorfologische kenmerken als dichtheid en 

ontsluiting.  

 
4: Indelen in klantgroepen 

De huurders worden gesegmenteerd in verschillende klantgroepen. Bij traditionele 

segmentatie wordt gesegmenteerd op basis van demografische factoren. (Deze is reeds 

uitvoerig behandeld, vandaar dat er niet verder op worden ingegaan.) In de praktijk worden 

ook nog andere indelingen gebruikt: 

Indeling op basis van beleid (primaire en secundaire doelgroep) 

Indeling op basis van marktpositie (starters, doorstromers en vestigers) 

Indeling op basis van bijzondere doelgroepen (statushouders, begeleid wonen, e.d.) 

 
5: SWOT-analyse 

De SWOT analyse brengt de sterke (strengths), zwakke (weaknesses), kansen (opportunities) 

en bedreigingen (threats) in beeld. Dit wordt gedaan op de volgende onderdelen. 

Procesgegevens:   -De mutatiesgraad: Aantal mutaties per jaar 

-De reactiegraad: Het aantal reacties op een geadverteerde  

woning (in een marktcomplex). 

-De woonduurgraad: Gemiddelde woonduur huidige bewoners 

in jaren / ouderdom complex in jaren. 

-De weigeringsgraad: Aantal geweigerde aanbiedingen per 

complex / aantal acceptaties per complex. 
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-Leegstandsgraad: Aantal leegstandsdagen / aantal verhuurbare 

dagen 

-Verhuisgeneigdheid: Aantal verhuisgeneigden in een 

marktcomplex / aantal woningen. 

-Onderhoudskosten 

Productgegevens:  -Prestaties (Op woning- & omgevingsniveau, zie bijlage X) 

-Waardering  

Financiële gegevens:  -Huurprijs 

-Boekwaarde 

-WOZ / OZB waarde 

-Bedrijfswaarde 

Kansen en bedreigingen -Demografisch 

-Ecologisch 

-Sociaal maatschappelijk 

-Technologisch 

-Ruimtelijk 

-Economisch  

-Politiek 

 

 
6: Portfolioanalyse 

Op basis van de swot-analyse van de verschillende complexen kan gekeken worden hoe de 

opbouw van de hele portefeuille is en welke complexen goed of slecht scoren.  

NB: Het is een verkeerde veronderstelling dat de ideale portfolio alleen uit producten bestaat 

met een hoge kwaliteit. Een mindere kwaliteit kan toch nog een goede prijs / 

kwaliteitsverhouding hebben en daardoor gewild zijn, of een laag risicoprofiel hebben. 

 

 
7/8: Bepalen PMC’s 

In deze stap worden de doelgroepen en de marktcomplexen met elkaar gecombineerd. 

Daardoor ontstaat een product-markt combinatie. Een PMC bestaat uit huishoudens met 

overeenkomstige kenmerken en een groep woningen die aan deze wensen voldoet. Dit is 

noodzakelijk om de verschillende typen klanten die de corporatie wenst te huisvesten en de 

verschillende producten die de corporatie bezit, op elkaar af te kunnen stemmen. 

 
9: Vaststellen organisatorische financiële en randvoorwaarden 

Lang niet alles is mogelijk. De belemmeringen zijn vooral te vinden aan de financiële kant en 

de organisatorische kant. De (on-) mogelijkheden moeten duidelijk in beeld gebracht zijn. 

Dan pas kan een haalbaar beleid opgesteld worden. 

 
11: Bepalen strategieën 

In de voorgaande stappen is gekeken naar wat de mogelijkheden van de huidige voorraad zijn. 

Bij het ontwikkelen van de strategieën gaat het voornamelijk over de toekomst. Daarvoor is 

een aantal mogelijke strategieën die gevolgd kan worden. Hierbij valt te denken aan [Smeets 

2001]: 

Onderscheiden van het aanbod t.o.v. de concurrentie 

Het intensiveren van de kernactiviteiten 

Het positioneren in de bedrijfskolom 

Het uitbreiden van de missie 

Het herdefiniëren van de missie 
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De keuze wordt uiteindelijk gemaakt op basis van de SWOT / portfolio-analyse, de PMC en 

de bedrijfsdoelstellingen. Het huidige bezit is immers bepalend voor de mogelijkheden in de 

toekomst. 

 
12: Mogelijke beheerstrategieën (per marktcomplex) 

In de vorige stap (11) is een keuze gemaakt voor de te voeren strategie. Deze wordt hier 

verder uitgewerkt. Als bijvoorbeeld gekozen is om onderscheidend aanbod te hebben t.o.v. de 

concurrentie zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan o.a. onderscheiden worden op basis 

van product, distributie, prijs of kwaliteit. Per PMC worden de mogelijke strategieën bekeken. 
 

13: Voorlopige keuze strategie 

Hier wordt gekeken welke mogelijke strategie de beste kansen op succes heeft en of deze 

voldoet aan de uitgangspunten. Het doel is om te zorgen dat de woningvoorraad de gewenste 

samenstelling en omvang krijgt. Per PMC wordt dan ook in deze fase aangegeven of er een 

toe of afname van de woningen plaatsvindt. 

 
14: Strategie vertalen in ingrepen 

De strategie voor het marktcomplex is nu bekend. Deze wordt nu verder uitgewerkt. Op welke 

manier wordt de strategie doorgevoerd? Om verder te gaan met het genoemde voorbeeld: 

gekozen is om te onderscheiden op basis van kwaliteit. Hoe wordt dit nu gedaan? De kwaliteit 

moet dan beter zijn dan de kwaliteit van de concurrentie. Eerst zal gekeken moeten worden 

wat die kwaliteit dan is. Dan kan gekeken worden hoe voor de eigen marktcomplexen een 

hogere kwaliteit kan worden geboden. 

Een andere mogelijkheid is acquisitie of dispositie van bezit. Op welke manier wordt dat 

vormgegeven? En wat zijn de gevolgen daarvan? 

 
15: Doorrekenen financiële consequenties voor de marktcomplexen / portefeuille 

Het toekomstige beleid is geschreven. In deze stap worden de consequenties van het beleid 

(de beleidsveranderingen) berekend. Hieraan is te zien of de verschillende complexstrategieën 

haalbaar zijn en wat de financiële gevolgen daarvan zijn voor de hele portefeuille. 

 
17: Definitieve keuze 

Aan de hand van de gegevens uit de vorige stap kan worden besloten om de gekozen 

strategieën uit te gaan voeren, of om nogmaals naar de andere mogelijke strategieën te kijken, 

om te zien of er andere mogelijkheden zijn die beter scoren. Dit om uiteindelijk een positief 

resultaat te bereiken. Indien dat niet mogelijk is, kan gekeken worden of er en ander 

beheersuitgangspunt gekozen kan worden. 

 

 
5.3 Invloed van leefstijlen op het procesmodel strategisch voorraad beleid 

 

In het bovenstaande stuk is in het kort ingegaan hoe het strategisch voorraadbeleid tot stand 

komt. Door leefstijlen te gebruiken zijn er een aantal veranderingen die daarbij optreden. In 

het onderstaande stuk zal worden ingegaan op de veranderingen. Dit stuk wordt afgesloten 

met een aangepaste versie van het procesmodel: figuur 5.2.  

 
Vaststellen doelstelling en uitgangspunten 

De eerste stap bestaat uit het vaststellen van doelstelling en uitgangspunten en het indelen van 

de voorraad in productgroepen. Door gebruik te maken van leefstijlen kunnen de 

doelstellingen en uitgangspunten wel anders geformuleerd worden. Er wordt immers gedacht 

in leefstijlen en woonmilieus. Dit kan in de doelstelling tot uiting komen doordat de 
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corporaties zich willen richten op bepaalde woonmilieus of leefstijlen. De doelstelling en 

uitgangspunten blijven echter wel betrekking hebben op dezelfde zaken. Te weten: financieel 

beleid, opbouw voorraad, wijzigingen in de voorraad, de gewenste kwaliteit van de diensten, 

het huurprijzenbeleid, doelgroep beleid, enz. 

 
Indelen van de voorraad in productgroepen en marktcomplexen 

Zoals in hoofdstuk 5.2 is beschreven wordt bij de traditionele methode eerst de voorraad 

ingedeeld in productgroepen. Deze productgroepen worden vervolgens ingedeeld in 

marktcomplexen. Dit gebeurt op basis van homogene fysiekmorfologische kenmerken.  

In de nieuwe situatie biedt het werken met leefstijlen ook andere mogelijkheden. Namelijk het 

onderverdelen op basis van woonmilieus. En het onderverdelen op basis van 

leefstijlafhankelijke kenmerken.  

In totaal zijn er nu dus 4 verschillende criteria waarop kan worden ingedeeld:  

 Productgroepen  

 Fysiekmorfologische kenmerken 

 Woonmilieus  

 Leefstijl afhankelijke kenmerken.  

Welke opdeling is nu de juiste keuze? Bij de traditionele methode is juist gekozen om een 

indeling te maken in productgroepen, omdat het lastig kan zijn om uitspraken te doen 

wanneer verschillende typen woningen binnen een cluster vallen. Het mag duidelijk zijn dat 

de andere indelingen daar geen rekening mee houden. Het opdelen in productgroepen is een 

methode die zich reeds heeft bewezen en goed werkt.  

Het opdelen op basis van fysiekmorfologische kenmerken ligt niet voor de hand. Deze 

kenmerken zijn een deel van de woonmilieu beschrijving. Het naast elkaar gebruiken van 

deze methoden is dubbelop. In dat geval verdient het indelen op basis van woonmilieus de 

voorkeur. 

Het opdelen in leefstijlafhankelijke kenmerken is van ondergeschikt belang bij 

productgroepen en woonmilieus. Het kan eventueel gebruikt worden als verfijning van de 

marktcomplexen. 

Voor het opdelen van de portefeuille in relevante onderzoekseenheden zijn dus de 

productgroepen en de woonmilieus het meest geschikt. (Eventueel onderverdeeld in 

leefstijlafhankelijke kenmerken). Naar analogie van de Traditionele methode, wordt de eerste 

opdeling gedaan op basis van productgroepen en de tweede op basis van woonmilieus. 

 
Indelen in leefstijlen en subgroepen 

De huurders moeten worden gesegmenteerd in de verschillende klantgroepen. Dit wordt 

gedaan op basis van leefstijlen. De methode van The SmartAgent Company is reeds 

besproken. Daar wordt niet verder op ingegaan. 

Zoals eerder al is aangegeven is er een beter resultaat te behalen als de verschillende 

leefstijlen worden onderverdeeld en voorzien van demografische gegevens. Deze gegevens 

maken het mogelijk de passendheid van de woning te kunnen meten. Een mogelijke indeling 

op basis van demografische gegevens, zoals wordt gebruikt bij de traditionele indeling, is 

weergegeven in figuur 5.3.1
15

. Deze verdeling deelt de huurders op in 16 verschillende 

doelgroepen. Indien deze onderverdeling gebruikt zou worden nadat er gesegmenteerd is op 

leefstijlen, zouden er 6 leefstijlsegmenten * 16 demografische segmenten = 96 verschillende 

segmenten ontstaan. Bij een bezit van 8.494 woningen (peiljaar 2002) is deze verdeling te 

fijnmazig. Dit probleem is op te lossen door eerst na te gaan welke gegevens nu 

daadwerkelijk een aanvulling zijn op de leefstijlen.  
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Figuur 5.3.1: mogelijke indeling op basis van traditionele gegevens. Bron Interface 

Figuur 5..3.2. Indeling waarbij leefstijlen en traditionele gegevens gecombineerd worden 

De traditionele methode maakt gebruik van leeftijd (van de hoofdbewoner), 

gezinssamenstelling en inkomen. De leeftijd en gezinssamenstelling worden bij de 

traditionele methode o.a. gebruikt als identificatie van de levensfase, waaruit de woonwensen 

afgeleid kunnen worden. Van de verschillende leefstijlen zijn de woonwensen reeds bekend 

en daarom bieden deze gegevens nauwelijks meerwaarde. Daardoor wordt het onderverdelen 

naar leeftijd en gezinssamenstelling overbodig.  

 
Leeftijd 

 

Huishoudentype primaire doelgroep 

Eenpersoons 
Huishouden 

Tweepersoonshuishoudens Eenoudergezin Gezinnen 

18 / 29 1 2 7 8 

30 / 54 3 4 

55 / 71 5 

75 -> 6 

 
 

Leeftijd 

 

Huishoudentype secundaire doelgroep 

Eenpersoons 

Huishouden 

Tweepersoonshuishoudens Eenoudergezin Gezinnen 

18 / 29 9 10 15 16 

30 / 54 11 12 

55 / 71 13 

75 -> 14 

 

 

 

De criteria gezinsgrootte en inkomen worden gebruikt voor de passendheid van de woning. 

Deze kunnen wel gebruikt worden als aanvullende variabelen. Aan de hand van deze 

gegevens kan de maximaal betaalbare huur worden afgeleid en de minimale grootte van de 

woning. Door de gezinsgrootte op te delen in twee groepen eenpersoons- / 

tweepersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens (>2 personen)) en het inkomen op te 

splitsen in primaire doelgroep en secundaire doelgroep en dit te combineren met de 6 

leefstijlen ontstaan in totaal 24 verschillende segmenten. 

De uiteindelijke segmentatie ziet er als volgt uit: 

 
Huishoudens 
Type 

 

Leefstijl primaire doelgroep 

Ongebonden Dynamische 
individualis-ten 

Verankerden Terugtreders Samenlevers Stille luxe 

Een of tweepersoons 

Huishouden 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Meerpersoonshuishou
den 

7.  8.  9.  10.  11.  12.  

 

Huishoudens 
Type 

 

Leefstijl secundaire doelgroep 

Ongebonden Dynamische 
individualis-ten 

Verankerden Terugtreders Samenlevers Stille luxe 

Een of tweepersoons 

Huishouden 
13.  14.  15.  16.  17.  18.  

Meerpersoonshuishou
den 

19.  20.  21.  22.  23.  24.  

 

 

 

Om na te gaan of deze segmentatie ook daadwerkelijk bruikbaar is, wordt deze getoetst aan de 

voorwaarden die zijn opgesteld in hoofdstuk 2.4. 

 Meetbaarheid: Het huishoudentype en het inkomen zijn makkelijk te meten. De leefstijl is 

moeilijker te meten. De methode van The SmartAgent Company is echter wel in staat om 

op een eenduidige manier de leefstijl toe te wijzen. Aan het criterium meetbaarheid wordt 

dus voldaan. 
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 Substantieel: Aangezien geen gegevens zijn te meten over de omvang van de 

verschillende groepen, is hier nog geen uitspraak over te doen. Bij een gelijke verdeling 

van de klanten zouden er meer dan 300 klanten per klantgroep zijn. Dat is genoeg om 

substantieel te zijn. Indien blijkt uit onderzoek dat sommige groepen echter te klein zijn, 

kan gekozen worden om deze samen te voegen
16

. Of de betreffende groepen niet te 

bedienen.  

 Toegankelijkheid: De verschillende segmenten zijn alle toegankelijk d.m.v. diverse 

kanalen. Door de verschillen per segment zou het mogelijk moeten zijn deze in 

afzonderlijke promotiecampagnes te bereiken.  

 Haalbaarheid: tot zo ver zijn er geen problemen geconstateerd waardoor de methode niet 

haalbaar zou zijn.  

 Exclusief: De verdere onderverdeling van het model van The SmartAgent Company heeft 

geen invloed op de exclusiviteit. 

 Uitputtend: Ieder huishouden is in een van de categorieën in te delen. 

 Relevant: De woonwensen van de verschillende segmenten zijn verschillend. Hierdoor 

kunnen de producten beter worden afgestemd op de wensen van de huurders 

 Ontwikkeling: Het Type huishouden en het inkomen behoren tot de criteria die in de 

traditionele methode ook al gebruikt werden. Daar is voldoende historisch materiaal van 

om betrouwbare aannamen te kunnen doen. De leefstijlen zijn een jonge methode. 

Daardoor is er te weinig historisch materiaal om betrouwbare voorspellingen te doen over 

de ontwikkeling van de verschillende segmenten. 

Aan de verschillende criteria wordt voldaan. De indeling zoals weergegeven in figuur 5.3.2 is 

dus bruikbaar. 

  
Swot analyse marktcomplexen 

De analyse van de verschillende complexen vindt plaats op basis van procesgegevens, 

productgegevens, financiële gegevens en kansen en bedreigingen. Het toevoegen van 

leefstijlen heeft niet op al deze onderdelen invloed.  

Bij de procesgegevens blijven de verschillende indicatoren voor het strategisch voorraad 

beleid hetzelfde. Bij de analyse van de gegevens kan wel gebruik gemaakt worden van 

leefstijlen. Zo kan gekeken worden of er leefstijlen zijn die vaker / minder muteren, vaker / 

minder vaak reageren, langer / korter wonen, vaker / minder vaak weigeren of een hogere / 

lagere verhuisgeneigdheid hebben (dit alles ten opzichte van het gemiddelde van een 

complex). Aan de hand van die gegevens kan gekeken worden wat de mogelijke oorzaak van 

het beter / slechter scoren is. 

De financiële gegevens staan helemaal los van de segmentering. 

De productgegevens zijn op te delen in prestaties en waardering. Deze worden gemeten op 

woning- en omgevingsniveau. Zoals in bijlage 15 is te zien wordt alleen de “functionele 

kwaliteit” gemeten. Het ontbreekt in deze lijst geheel aan waarden die proberen de beleving 

van de woning in beeld te brengen. Een woning die onder architectuur is vormgegeven kan 

dezelfde maatvoering hebben als een normale woning. Via de gegeven meetwaarden zou de 

kwaliteit dan hetzelfde zijn. Bewoners zullen deze twee woningen echter geheel anders 

waarderen. Aangezien door The SmartAgent Company geen lijst met woningkenmerken / 

woonomgevingkenmerken in relatie tot leefstijlen is gegeven, kan hier slechts een willekeurig 

aantal genoemd worden. Verder onderzoek kan dit uitbreiden. 

Op woningniveau kan gedacht worden aan type architectuur, introvert / extrovert, type entree 

en uitzicht. Bij de woonomgevingkenmerken kan gedacht worden aan soort verkaveling, 

architectonische vormgeving wijk. 
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 Indien het niches in de markt zijn, kan gekozen worden deze groepen wel te bedienen. 
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Voor het meten van de kansen en bedreigingen wordt gebruik gemaakt van de DESTEP 

(demografisch, ecologisch, sociaal maatschappelijk, technologisch, economisch, politiek). 

Zoals eerder is aangegeven vindt de segmentatie niet meer plaats op basis van demografische 

gegevens, maar op basis van leefstijlen (aangevuld met demografische gegevens). De D van 

Destep voldoet dus niet meer. Deze moet dan ook vervangen worden door leefstijlen. In de 

eerste stap wordt dus de opbouw van leefstijlen in de wijk onderzocht en ook per complex. 

Natuurlijk worden die gegevens ook aangevuld met demografische gegevens. De eerste stap 

is dan een combinatie van beide. De overige stappen blijven gelijk. 

 
Bepalen PMC’s 

In deze stap worden de doelgroepen en de marktcomplexen met elkaar gecombineerd. 

Daardoor ontstaat een product-markt combinatie. Een PMC bestaat uit huishoudens met 

overeenkomstige kenmerken en een groep woningen die aan deze wensen voldoet. Dit is 

noodzakelijk om de verschillende typen klanten die de corporatie wenst te huisvesten en de 

verschillende producten die de corporatie bezit, op elkaar af te kunnen stemmen.  

De verschillende doelgroepen (24) zijn benoemd. Daarnaast zijn de producten ook 

onderverdeeld in 24 productgroepen. Bij het combineren hiervan is het niet zo dat voor iedere 

doelgroep een apart product is. Een doelgroep kan interesse hebben in meerdere producten. 

En zo heeft een product meerdere doelgroepen. 

Bij het samenstellen van PMC’s wordt geprobeerd de vraag en aanbod te matchen. Door 

gebruik te maken van leefstijlen en woonmilieus is dit lastiger dan bij de traditionele 

methode. Dit komt voornamelijk door gebrek aan informatie. Ondanks het lastiger is, zou het 

uiteindelijke product beter moeten zijn. Behalve woningkenmerken worden de woonmilieus 

nu meegenomen. Doordat gebruik gemaakt wordt van zowel demografische factoren als 

leefstijlen is het mogelijk de woonwensen te splitsen tussen omgeving en woning.  

De leefstijl is voornamelijk van belang voor het gewenste woonmilieu en hoe de omgeving is 

vormgegeven. In een leefstijl kunnen verschillende typen huishoudens vallen die allemaal 

verschillende woonwensen hebben met betrekking tot de woning. Dit probleem wordt 

opgelost door de combinatie met de demografische factoren. De demografische factoren 

worden dan gebruikt om de wensen m.b.t. de woningkenmerken te achterhalen.  

 
Mogelijke strategieën per marktcomplex 

In deze stap wordt de strategie voor een complex verder uitgewerkt. De centrale vraag daarbij 

is welke acties ondernomen kunnen worden om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen 

op de vraag. Er zijn 8 verschillende strategieën mogelijk: 

 

Continueren:    alles bij het oude laten, doorgaan op huidige manier 

Renderen   huurprijs boven trendmatig verhogen 

Herprijzen   huurprijs naar beneden bijstellen 

Promoten   prijs en kwaliteit zijn goed. Extra aandacht bij verhuurproces 

PMC-ontwikkeling  geschikt maken andere doelgroep met aanpassingen aan woning  

Investeren   het verbeteren van de kwaliteit 

Herpositioneren  andere doelgroep, geen aanpassingen 

Afstoten   sloop of verkoop complex 
 

De keuze voor de juiste strategie is afhankelijk van een aantal gegevens. Dit zijn de 

verhuurbaarheidindex (vbi), de trend in de verhuurbaarheid (of die verslechtert, verbetert of 

stabiel blijft), de waardering van de huurders en de prijs / kwaliteitsverhouding, uitgedrukt in 

de puntprijs.  
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In figuur 5.3.3 zijn de verschillende mogelijkheden en bijbehorende strategieën aangegeven. 

In sommige gevallen is het mogelijk te kiezen uit verschillende strategie vormen. De juiste 

keuze is dan meestal afhankelijk van de visie.  

 
Vbi  Trend vbi Waardering  Puntprijs  Mogelijke strategieën 

Goed 

Verbeterend 

Hoog 
Hoog  Continueren Renderen   
Laag  Renderen Continueren   

Laag 
Hoog  Continueren Continueren   

Laag  Continueren  Herpositioneren   

Stabiel  
Hoog 

Hoog  Continueren Continueren   

Laag  Renderen Continueren   

Laag 
Hoog  Continueren Herpositioneren Investeren  
Laag  Herpositioneren Continueren Investeren  

Verslechterend 

Hoog 
Hoog  Herprijzen Promoten   

Laag  Promoten PMC ontwikkeling  

Laag 
Hoog  Herprijzen Investeren   

Laag  Investeren  PMC ontwikkeling   

Gemiddeld 

Verbeterend  

Hoog 
Hoog  Continueren Renderen  
Laag  Renderen Continueren  

Laag 
Hoog  Continueren Herprijzen  

Laag  Continueren Herpositioneren  

Stabiel  
Hoog 

Hoog  Herprijzen Promoten  

Laag  Continueren Promoten  

Laag 
Hoog  Herprijzen Continueren  
Laag  Continueren Herpositioneren  

Verslechterend 

Hoog 
Hoog  Continueren Herprijzen  
Laag  Promoten Continueren  

Laag 
Hoog  Herprijzen Herpositioneren Afstoten 

Laag  Herpositioneren  Investeren  Afstoten  

Slecht 

Verbeterend 

Hoog 
Hoog  Continueren Herprijzen Promoten 
Laag  Continueren Promoten  

Laag 
Hoog  Herprijzen Continueren Herpositioneren 

Laag  Continueren Herpositioneren Investeren 

Stabiel 
Hoog 

Hoog  Herprijzen Promoten  

Laag  Promoten Continueren  

Laag 
Hoog  Herprijzen Herpositioneren  
Laag  Herpositioneren Investeren  

Verslechterend 

Hoog 
Hoog  Herprijzen Herpositioneren Afstoten 

Laag  Herpositioneren Investeren Afstoten 

Laag 
Hoog  Afstoten Herpositioneren PMC ontwikkeling 

Laag  Afstoten Investeren  PMC ontwikkeling 

 

 

 
Strategieën vertalen in ingrepen 

Wat is de invloed van de leefstijlen op de verschillende strategieën? Om deze vraag te 

beantwoorden zullen de 8 verschillende strategieën worden bekeken. 

 Continueren: Bij continueren wordt het huidige beleid gecontinueerd. De doelgroep blijft 

hetzelfde en er vinden geen aanpassingen plaats aan de woning en woonomgeving. In 

theorie wordt er dus niks veranderd Hierdoor is de invloed van leefstijlen dan ook beperkt. 

De leefstijlen worden dan voornamelijk gebruikt om nieuwe bewoners de juiste informatie 

te geven over het woonmilieu en de voorkomende leefstijlen. Daarnaast kan het 

onderhoud / wijkbeheer wel rekening houden met de leefstijlen en de wensen. Bij het 

onderhoud kan meer gekeken worden naar de wensen van de zittende leefstijlen.  

 Renderen: De huurprijs zit niet op het maximum. Gezien de kwaliteit is een hogere 

huurprijs mogelijk. Bij deze keuze spelen de leefstijlen een duidelijke rol. De hoogte van 

de huur is niet alleen van belang voor de inkomsten van de corporatie, maar is voor de 

huurders van belang voor het wel of niet kunnen / willen huren. Een huurverhoging kan 

dan ook een invloed hebben op de leefstijlen die ergens wonen.  

Voorbeeld: De Ongebondene is weinig thuis en meestal buiten de deur. De woning is bij 

zijn leefstijl eigenlijk alleen een plek om te slapen. Bij het renderen zou deze groep 

kunnen kiezen voor een andere woning met een lagere huurprijs. De keuze voor renderen 

Figuur 5.3.3 mogelijkheden met bijbehorende strategieën [Dogge,& Smeets, 2001]  
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hangt dan ook samen met de vraag of de huidige leefstijlen / huurders een hogere huur 

willen betalen. 

 Herprijzen: Hiervoor geldt ongeveer hetzelfde als voor renderen. Bij herprijzen wordt de 

prijs echter na beneden bijgesteld.  

 Promoten: De prijs en kwaliteit zijn goed, desondanks heeft de woning enige 

verhuurproblemen. Bij deze strategie is het uitgangspunt dat de woning voldoet aan de 

wensen van de leefstijl, maar blijkbaar toch niet makkelijk verhuurt. Dit is mogelijk door 

onvoldoende of verkeerde informatie bij de potentiële huurders. Door deze informatie aan 

te passen en de potentiële huurders actief te benaderen kan dit opgelost worden.  

 PMC-ontwikkeling: indien de huidige leefstijlen niet overeen komen met de beoogde 

leefstijlen kan gekozen worden om de woning aan te passen voor een andere leefstijl. 

Daarbij kan dan vanuit de wijkvisie / locatie gekeken worden welke leefstijlen interesse in 

die locatie zouden hebben. Vervolgens kan gekeken worden welke van die leefstijlen 

geïnteresseerd zijn in het type woning. Wanneer dat bekend is, kan worden gekeken wat 

er aangepast moet worden om voor deze leefstijlen de woning geschikt te maken. De 

mogelijkheden zijn aanpassing van het uiterlijk, entree, service, indeling, luxe of sanitaire 

voorzieningen. 

 Investeren: Investeren ten bate van kwaliteitsverbetering is niet altijd mogelijk. Meestal 

heeft het alleen maar zin als het de prijs-kwaliteitsverhouding verbetert. Door te werken 

met leefstijlen is het mogelijk om gericht te investeren. De verschillende leefstijlen 

hebben verschillende behoeften. Hier zijn helaas te weinig concrete gegevens over 

bekend. Het zou wenselijk zijn indien dit verder wordt onderzocht door The SmartAgent 

Company. 

 Herpositioneren: Bij het herpositioneren wordt een andere doelgroep voor de woning 

gekozen. De reden daarvoor kan zijn dat die beter bij het woonmilieu of de woning past.  

 Afstoten: Hieronder valt het slopen of verkopen van een complex. Zeker bij sloop zijn er 

mogelijkheden voor het werken met leefstijlen. Indien gekozen wordt terug te bouwen 

voor de huidige bewoners, moet eerst worden onderzocht welke leefstijl ze hebben. Dat 

kan dan als basis dienen voor het stedenbouwkundige plan. Indien het slechts een complex 

betreft, kan op basis van hun leefstijlen begonnen worden met het uitwerken van de 

woningen/ het complex. In de meeste gevallen zullen binnen één complex meerdere 

leefstijlen wonen. Bij nieuwbouw kan meestal niet voor alle leefstijlen worden 

teruggebouwd. Vandaar dat er ook naar de locatie gekeken dient te worden. Van de 

huidige leefstijlen zal dan gekozen worden voor de leefstijlen die bij de locatie passen. 

Er kan ook worden gekozen om niet terug te bouwen voor de huidige leefstijl. Dat kan 

omdat die leefstijl niet overeenkomt met de visie, of doordat de leefstijl en de locatie niet 

goed matchen. 

Het niet aansluiten van de woning bij de doelgroep (leefstijl) kan een reden zijn voor 

verkoop. Bij verkoop hoeft er weinig met leefstijlen te gebeuren. Immers de woningen 

gaan uit de portefeuille. Alleen in gevallen waarbij er nog invloed in het gebied wensbaar 

is, kan gekeken worden naar wat de mogelijkheden zijn. Dit is echter meestal niet het 

geval. 

 

 
Het doorrekenen en de definitieve keuze 

Zoals uit het bovenstaande stuk al blijkt heeft het werken met leefstijlen voornamelijk invloed 

in de eerste fases van het strategisch voorraadbeheer planningsproces. In latere stadia beperkt 

het zich tot het denken in andere richting / rekening houden met andere belangen. Veel 

gedetailleerde uitwerkingen zijn nog niet mogelijk door het ontbreken van de gegevens. De 

laatste stappen blijven dan ook ongewijzigd in het model staan. Om toch een goed beeld van 
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de mogelijkheden te geven, zal het gewijzigde model worden doorgelopen met de gegevens 

die binnen Trudo voorhanden zijn.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.3.4 Nieuw model strategisch marketing proces  
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7. Bepalen PMC 

12. Mogelijke strategieën per 

marktcomplex 

13. Voorlopige keuze 

strategie 

14. Strategie vertalen in 

ingrepen 

15. Doorrekenen financiële 

consequenties voor de 

marktcomplexen 

1. Vaststellen doelstelling en 

uitgangspunten 

2.Indelen voorraad in 

productgroepen 

4A. Indelen klanten in 

leefstijlen 

3A. productgroepen onder 

verdelen in woonmilieus 

4B.Leefstijlen indelen in 

subgroepen 

3B. (Verder onder verdelen op 

basis van leefstijl afhankelijke 

kenmerken) 

Formuleren m.b.v. 

leefstijlen en 

woonmilieus 

De produktgroepen 

worden verder 

onderverdeeld  op 

basis van 

woonmilieus. Die 

vervolgens verder 

kunnen worden 

ingedeeld in 

leefstijlafhankelijke 

kenmerken. De 

doelgroepen worden 

eerst ingedeeld op 

basis van leefstijlen 

en daarna 

onderverdeeld op 

huishoudentype en 

gezinssamenstelling. 

Extra aandacht 

woonomgeving / wijk 

Koppelen leefstijlen 

aan woonmilieus en 

geschikte woningen. 

De traditionele 

methode keek alleen 

maar naar of de 

woning pasde bij de 

doelgroep. Het 

woonmilieu en de 

woonomgeving werd 

daarbij niet 

meegenomen. 

De gekozen strategie 

is zowel afhankelijk 

van de kenmerken 

van de woning, als 

van de leefstijl. 

Door deze te 

combineren kan de 

juiste strategie 

gekozen worden. 

Het uiteindelijke 

resultaat is een 

woning die voldoet 

aan de wensen van 

een leefstijl en ligt 

in een woonmilieu 

dat bij de leefstijl 

past.  

Voor deze woning is 

een strategie opgezet 

om deze zo goed 

mogelijk in de markt 

te blijven 

positioneren. 
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Hoofdstuk 6 Van theorie naar praktijk:  

In het vorige hoofdstuk is de invloed van leefstijlen op het strategisch plannings procesmodel 

doorlopen. Hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot het aangepaste model (Figuur 5.3.4.)
17

 In dit 

hoofdstuk wordt het model getoetst. (Als extra toelichting staat er tussen sommige stappen een 

grijs kader)  
 

Stap 1 Vaststellen doelstellingen en uitgangspunten  

Bij de huidige visie van Trudo is geen rekening gehouden met de leefstijlen benoemd door 

The SmartAgent Company. Voor het schrijven van een nieuwe visie waarbij rekening wordt 

gehouden met de indeling van The SmartAgent Company is eerst meer informatie nodig over 

de huidige leefstijlen en woonmilieus in Eindhoven. Met die gegevens kan gekeken worden 

naar vraag en aanbod. Wanneer dat bekend is, kan pas begonnen worden met het schrijven 

van de visie waarbij rekening wordt gehouden met de leefstijlen en woonmilieus zoals in 

Eindhoven voorkomen / mogelijk zijn. 

 

 
Stap 2 Indelen voorraad in productgroepen 

De woningportefeuille wordt opgedeeld in productgroepen met gelijksoortige grootte en 

woonvorm. Een productgroep is een verzameling complexen in een bepaald marktsegment. 

Hierbij is gekozen de volgende onderverdeling te maken: 

 Kleine eengezinswoningen (maximaal 99 m
2
) 

 Grote eengezinswoningen (minimaal 100 m
2
 ) 

 Kleine meergezinswoningen (maximaal 79 m
2
) 

 Grote meergezinswoningen (minimaal 80 m
2
) 

Op basis van deze indeling is het woningbezit van Trudo bekeken. Dit resulteerde uiteindelijk 

in de onderstaande verdeling. 
 

Kleine egw Grote egw Kleine mgw Grote mgw 

1751 20 2285 158 
Tabel 6.1 Productgroepen in de portefeuille van Trudo 

 
Hierbij komt duidelijk naar voren dat het grootste gedeelte van de voorraad van Trudo bestaat 

uit kleine één- en meergezinswoningen. Dit komt grotendeels door de leeftijd van het 

woningbezit.  

 
 
Stap 3a / b Productgroepen onderverdelen in woonmilieus 

Zoals in § 5.3 is geschreven vindt de onderverdeling van de productgroepen plaats op basis 

van woonmilieus. De verschillende woonmilieus zijn uitvoerig toegelicht in bijlage 6 en 

bijlage 9. Op basis van die gegevens is naar de portefeuille van Trudo gekeken. Daarbij is 

gebruik gemaakt van de internet site van Trudo. Daar staan de meeste complexen met foto en 

tekst. Op basis van deze gegevens, aangevuld met de ligging in de stad, is de onderverdeling 

in woonmilieus gemaakt. De resultaten daarvan zijn te vinden in bijlage 16. Alvorens deze zal 

worden besproken, wordt eerst nader ingegaan op de indeling gemaakt door The SmartAgent 

Compagnie en de manier waarop deze in de praktijk werkt. 
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 In de figuur zijn de verschillende stappen genummerd. Stap 3 en 4 zijn onderverdeeld in A en B. De reden 

daarvoor is dat er twee stappen zijn bijgekomen. De overige stappen hebben nog steeds de nummers die 

corresponderen met het originele model. 
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Het onderzoek van The SmartAgent Company is een landelijk onderzoek geweest. Daarbij is 

dan ook gebruik gemaakt van een verdeling die in grote lijnen overeenkwam met de 

woonmilieus zoals ze in Nederland zijn te vinden. Indien deze indeling gebruikt wordt voor 

het woningbezit in Eindhoven, blijkt deze niet geheel te voldoen Dit is op te lossen door de 

gegevens van The SmartAgent Company te vertalen naar de Eindhovense woningmarkt. 

Daarbij is gezocht naar overeenkomsten tussen de landelijk voorkomende woonmilieus en de 

woonmilieus zoals ze in Eindhoven voorkomen. Als eerste zal de indeling van de gemeente 

Eindhoven worden beschreven. Daarna wordt nogmaals kort ingegaan op de woonmilieus van 

The SmartAgent Company, om deze uiteindelijk samen te voegen. 

 

De gemeente Eindhoven maakt gebruik van de indeling die is ontwikkeld door ABF-

research
18

:  

 Centrum stedelijk: deze categorie bevat de centra van steden, maar kan ook een aantal 

centraal gelegen wijken net buiten het centrum bevatten. In iedere stedelijke woonplaats is 

één postcodegebied als het centrum aangewezen. Vervolgens is een aantal andere wijken 

gekenmerkt als centrum stedelijk op basis van de afstand tot het centrum, aandeel 

werkgelegenheid in de horeca, detailhandel en zakelijke diensten, de dichtheid, 

aanwezigheid van meergezinswoningen en de aanwezigheid van grootstedelijke 

voorzieningen. 

De drie volgende woonmilieus kenmerken zich doordat ze op een wat grotere afstand van het 

centrum liggen. Ze hebben een hogere dichtheid dan de randmilieus en meestal ook een 

hogere dichtheid dan de centrummilieus. 

 Stedelijk vooroorlogs: Het stedelijke vooroorlogs bevat woningen die overwegend voor de 

oorlog gebouwd zijn. 

 Stedelijk naoorlogs compact: Wijken die overwegend na de oorlog gebouwd zijn, met een 

groot aandeel meergezinswoningen. 

 Stedelijk naoorlogs grondgebonden: Wijken met voornamelijk grondgebonden woningen, 

die overwegend na de oorlog gebouwd zijn. 

De bovenstaande woonmilieus worden vooral getypeerd door hoge bebouwingsdichtheid. De 

onderstaande woonmilieus zijn groener en hebben een langere dichtheid.  

 Groen stedelijk: wijken met minder dan 20% eengezinswoningen en een maximale 

dichtheid van 42 woningen per hectare. Bij wijken met 20-30 procent eengezinswoningen 

moet de dichtheid lager zijn dan 38. Dit loopt verder af via 35, 32,30 en 25 woningen per 

hectare (bij wijken met resp. 30-40, 40-50, 50-60 en 60-70 procent eengezinswoningen) 

tot 20 woningen per hectare bij wijken met meer dan 70 procent eengezinswoningen. 

 Dorps centrum: dorpsgebied met winkels, voor de overige gebieden wordt gekeken naar 

de mate van dichtheid en de mate van functiemenging 

 Dorps rand / landelijk wonen: Gebieden met weinig tot geen functiemenging en veel 

groen. 

 

The SmartAgent Company onderscheidt de volgende woonmilieus: 

 Modale gezinswijk: Arbeiders wijk, met veel sociale contacten. Een deel van het sociale 

leven vindt hier op straat plaats. Bij voorkeur geen functie menging en veel laagbouw. 

 Randmilieu: Ook hier zijn veel sociale contacten. Mensen zijn erg gesteld op de buurt, en 

zorgen dan ook dat hun tuintjes er netjes uitzien. In tegenstelling tot de modale gezinswijk 

is het randmilieu ruimer opgezet, en groener (Stedelijk naoorlogs). 

                                                 
18

 Bron: www.abfresearch.nl 
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 Landelijk wonen: veiligheid en rust zijn bij het landelijk wonen trefwoorden. Het 

gewenste woonmilieu bestaat uit vrijstaande laagbouw, bij voorkeur een villawijk milieu 

met bungalows. (Dorps centrum / landelijk wonen) 

 Ontspannen stedelijk: Deze hebben de voorzieningen van het centrum naast de deur, maar 

niet de drukte. Het zijn meestal verkeersluwe gebieden naast het centrum. De directe 

woonomgeving vertoont kenmerken van randmilieu en landelijk wonen.  

 Voorzieningen milieu: Woningen dicht in de buurt van voorzieningen, maar uit het 

(hoofd)centrum.  

 Centrum stedelijk: woningen in het centrum van de stad, naast de voorzieningen. 

(Centrum Stedelijk) 

 

Tussen de indeling van de gemeente Eindhoven en The SmartAgent Company zijn de 

volgende overeenkomsten te vinden. 

 

Woonmilieus The SmartAgent Company Woonmilieus gemeente Eindhoven 
Centrum Stedelijk Centrum Stedelijk 

Voorzieningen Milieu 

Modale gezinswijk Stedelijk vooroorlogs 

Randmilieu Stedelijk naoorlogs compact 

Stedelijk naoorlogs grondgebonden 

Ontspannen Stedelijk Groen Stedelijk 

Landelijk wonen Dorpscentrum 

Dorpsrand /landelijk wonen 
Tabel 6.2: overeenkomsten tussen de woonmilieu typeringen 

 

Op basis van deze overeenkomsten worden de volgende woonmilieus getypeerd: 

 Centrum stedelijk: Het centrale gebied van het centrum. Hierbij wordt tussen de 

voorzieningen gewoond. 

 Voorzieningen milieu: Dicht in de buurt van voorzieningen, maar niet het centrale gebied 

van het hoofdcentrum.  

 Modale gezinswijk: Vooroorlogse of vroeg naoorlogse woonwijk, gekenmerkt door 

laagbouw in hoge dichtheden en veel sociale contacten. (Typische arbeiders buurt) 

 Randmilieu: Deze wijken zijn iets ruimer opgezet en groener dan de modale gezinswijk, 

Voornamelijk nog steeds rijbebouwing in hoge dichtheid. (woonwijken vanaf de jaren 60) 

 Ontspannen stedelijk: Wonen in de stad, maar dan wel in de rustigere groene gebieden. 

Gekenmerkt door lage dichtheden. 

 Landelijk wonen: Kleine dorpjes of in het landelijke gebied. In Eindhoven kan hierbij 

gedacht worden aan Acht. 

 

Op basis van bovenstaande woonmilieutyperingen zijn de productgroepen van Trudo verder 

onderverdeeld in woonmilieus (tabel 6.3).  
Product-

groep 

Modale 

gezinswijk 

Rand 

milieu 

Centrum 

stedelijk 

Voorzieningen 

milieu 

Ontspannen 

stedelijk 

Landelijk 

wonen 

Kl. Mgw  2% 21% 3% 6% 0% 0% 

Gr. Mgw  0%  1% 0% 0% 0% 0% 

Kl. Egw 42% 22% 0% 0% 0% 0% 

Gr. Egw   0%  0% 0% 0% 0% 0% 

totaal 44% 43% 4% 7% 1% 1% 

Tabel 6.3: aantal woningen(van Trudo) per woonmilieu en productgroep (excl. kamers, garages en commerciële ruimten). 
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Tabel 6.4 .Indeling waarbij leefstijlen en traditionele gegevens gecombineerd worden in % Bron: internetsite Trudo 

In de tabel is te zien dat de modale gezinswijk en randmilieu het vaakst voorkomen binnen de 

portefeuille van Trudo. Dit zijn tevens de voorkeur woonmilieus van leefstijlen die affiniteit 

met huren hebben. Het aanbod komt in grote lijnen overeen met de te verwachten vraag.  

 
4 A / B Indelen klanten in leefstijlen / leefstijlen indelen in subgroepen 

De volgende stap in het schema is de klanten opdelen in leefstijlen en die opdelen in 

subgroepen. Trudo heeft met een internetenquête informatie verzameld over de verschillende 

doelgroepen. Op basis van die gegevens is de volgende tabel ingevuld.  

 
Huishoudens 
Type 

 

Leefstijl primaire doelgroep 

Ongebonden Dynamische 
individualis-ten 

Verankerden Terugtreders Samenlevers Stille luxe 

Een of tweepersoons 

Huishouden 

1% 4% 2% 14% 12% 15% 

Meerpersoonshuishou
den 

0% 2% 1% 1% 1% 0% 

 

Huishoudens 

Type 
 

Leefstijl secundaire doelgroep 

Ongebonden Dynamische 
individualis-ten 

Verankerden Terugtreders Samenlevers Stille luxe 

Een of tweepersoons 

Huishouden 
4% 5% 2% 14% 18% 3% 

Meerpersoonshuishou
den 

2% 3% 2% 1% 3% 1% 

 

 

Deze tabel heeft een paar beperkingen:  

 Van de ondervraagden was 78% jonger dan 39 jaar. De groepen die procentueel meer 

ouderen tot zich mogen reken zullen hierdoor kleiner zijn dan in werkelijkheid. Op basis 

van tabel 4.8 (daarin staat het percentage per leefstijl dat positief staat ten opzichte van 

huren) kan de conclusie getrokken dat de leefstijl verankerden kleiner is dan mag worden 

aangenomen. Daarnaast is de groep ongebondenen ook kleiner dan verwacht. Hoeveel 

groter de groepen zouden moeten zijn is echter niet aan te geven.  

 De enquête is op internet afgenomen. Hierdoor is de groep ondervraagden waarschijnlijk 

niet representatief voor de groep woningzoekende van Trudo.  

Op basis van bovenstaande tabel zijn twee conclusies mogelijk: De eerste is dat het merendeel 

uit een- en tweepersoonshuishoudens bestaat. Hetgeen overeenkomt met een onderzoek van 

Trudo uit begin ’95, waaruit bleek dat het merendeel van de huurders tot de doelgroep een- en 

tweepersoonshuishoudens behoorde. De tweede conclusie is dat de leefstijlen terugtreders, 

samenlevers en stille luxe substantieel aanwezig zijn. Daarnaast kan op basis van tabel 4.8 

worden aangenomen dat de leefstijl verankerden groter is dan uit deze enquête naar voren is 

gekomen 

De vraagkant en de aanbodkant zijn nu opgesplitst in verschillende doelgroepen en 

productgroepen. In het traditionele model konden de vraag en het aanbod gemakkelijk 

gematcht worden. Bij een product hoorde meestal maar een doelgroep. In sommige 

gevallen was er sprake van overlapping hetgeen echter niet tot onoverkomelijke problemen 

leidde. Doordat de vraag en aanbod duidelijk en gemakkelijk te matchen waren, kon er 

makkelijk gekeken worden of de portefeuille evenwichtig was opgebouwd.  

Bij het nieuwe model is de vraag en het aanbod niet een op een te koppelen. Dit komt 

omdat een leefstijl in meerdere woonmilieus geïnteresseerd is en in een woonmilieu 

meerdere leefstijlen voorkomen. Hierdoor moet per complex gekeken worden welke 

doelgroep ervoor het meest geschikt is. Daarbij zijn zowel de complexkenmerken, als de 

omgevingskenmerken (woonmilieu) van belang. Door de omvang van de benodigde 

gegevens is het niet mogelijk dat voor de gehele portefeuille te doen. Vandaar dat voor één 

complex wordt nagegaan voor welke doelgroep deze het meest geschikt is. Daarvoor wordt  
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5 Swot analyse marktcomplexen
19

 

 

De swot-analyse brengt de sterke en zwakke kanten van een complex en de kansen en 

bedreigingen in beeld. Om aan te tonen wat de invloed is van leefstijlen op de swot-analyse, 

zal de invloed hier voor één complex verder worden uitgewerkt (quick-swot). Met deze 

gegevens wordt dan verder het strategisch marketing planning procesmodel getoetst De keuze 

is gevallen op het complex 200103, Rector Baptistlaan
20

. Het complex Rector Baptistlaan ligt 

in Stratum en heeft als woonmilieu modale gezinswijk. Voor dit complex heeft Trudo 

gekozen om met behulp van deze methode na te gaan welke aanpak mogelijk is, aangezien er 

nog geen visie voor dit complex ontwikkeld is. Van de woningen zijn de volgende gegevens 

bekend: 

 

 200103 Rector Baptist Totaal Trudo (gemiddeld) 

Aantal woningen 136 8197 

Bouwjaar 1950 1958 

Punten 115 125 

Maximaal toegestaan 476 509 

Netto huur 315 328 

% max.red. 66% 64% 

Streefhuur 402 390 

Aantal mut. laatste jaar 15 753 

Mut.graad 11% 9% 

Vloeroppervlakte 57 m  

Comfort 57% beschikt over c.v.  

Aantal kamers 4 of 5  

Boekwaarde 1/1/2003 €7.730 (per woning) €1.051.347 (gehele complex) 

Netto contante waarde 

1/1/2003 

€7.438 (per woning) €1.011.587 (gehele complex) 

 

 

Strengths  

Hoewel de woningen oud zijn (met name woontechnisch zijn de woningen sterk verouderd), 

zijn ze geliefd bij oude en nieuwe huurders. Dit komt doordat: 

 De woningen gezellig, redelijk comfortabel en betaalbaar zijn.  

 De woningen hebben een tuin (zowel voor als achter) 

 Het is een rustige, nette en veilige wijk, met een prettige sfeer en veel onderlinge 

contacten.  

 Groenvoorzieningen, winkels en scholen zijn op loop / fietsafstand.  

                                                 
19

 De gegevens voor de swot-analyse zijn verzameld door middel van: opname, interview met ir. M. van 

Dooremalen MTD en beschikbare administratieve gegevens 
20

 De wijk wordt momenteel gebruikt voor herhuisvesting van de Kruidenbuurt. Hierdoor zijn er geen recente 

mutatie cijfers meer voorhanden. Voor dit onderzoek wordt echter uitgegaan dat het gewoon verhuurd wordt. 

Tabel 6.5 Gegevens woningen Rector Baptistlaan Bron: Trudo 

gebruik gemaakt van een swot-analyse. Deze wordt gebruikt om de sterke en zwakke 

kanten van de huidige positie in beeld te brengen en te kijken wat de huidige positie kan 

versterken en verzwakken. Deze swot-analyse is in combinatie met de woningkenmerken 

(op buurt en woningniveau) van belang om te kijken voor welke doelgroep de woning het 

meest geschikt is.  
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Door de goede ontsluiting aan de Heezerweg en de Sint Bonifaciuslaan is de woonwijk 

verkeersluw. 

 De boekwaarde (7.730 euro / woning) laag is. Hierdoor is er indien nodig ruimte voor 

investeringen of andere aanpassingen. 

 

Weaknesses  

Een van de grootste nadelen van deze woningen is de geringe grootte. De woningen zijn 

slechts 57m
2
. En dat dan nog eens verdeeld over 4 tot 5 kamers. Hierdoor zijn de woningen 

niet geschikt voor gezinnen. 

Andere nadelen van de woningen zijn een beperkt voorzieningenniveau, de verouderde 

douches en het ontbreken van centrale verwarming (43% van de woningen). Hierdoor zijn de 

onderhoudskosten bij mutatie hoog. 

 

Opportunities  

De stedenbouwkundige vernieuwing van de Kruidenbuurt kan een positieve impuls geven aan 

de Sintenbuurt. 

Door de beschikbare investeringsruimte is het mogelijk de zwaktes aan te pakken. 

 

Threats 

Door de herstructurering van de kruidenbuurt zullen “Kruidenbuurters” vertrekken naar 

omliggende wijken, en zal de herstructurering tijdens de bouw geluidsoverlast geven. De 

aanwezigheid van “Kruidenbuurters” kan de leefbaarheid negatief beïnvloeden  

Daarnaast moet gewaakt worden dat het in de toekomst geen nieuwe impuls wijk wordt. 

 
Strengths 

 Lage boekwaarde (flexibiliteit in strategiekeuze) 

 voorzieningenniveau redelijk goed 

 Gunstige ligging (groen, voorzieningen, 

stadscentrum) 

 Rustige nette en veilige wijk 

 Weinig verkeer 

Weaknesses 

 Kleine woningen 57 m
2
 (te klein voor gezinnen) 

 Laag voorzieningenniveau van niet gemuteerde 

woningen (verouderde keuken, badkamer, geen cv) 

 Hoge onderhoudskosten, met name bij mutatie. 

(komt door upgraden voorzieningen niveau) 

Opportunities 

 Meeliften stedenbouwkundige vernieuwing 

Kruidenbuurt. 

 Beschikbare investeringsruimte 

Threats 

 Overloop uit huidige Kruidenbuurt 

 Nieuwe impulswijk 

 

 

 
 

Opstellen PMC-schema 

Om te kijken welke leefstijlen interesse hebben in deze woning en woonomgeving, zijn de 

belangrijkste kenmerken verzameld in tabel 6.7 (zie volgende bladzijde). 

 

 

Schema 6.6 Samenvatting swot-analyse 

De sterke punten en zwakke punten schetsen een beeld van de huidige situatie. In de kansen 

en bedreigingen staat hoe de huidige situatie in de toekomst kan verbeteren / verslechteren. 

Deze gegevens zijn van belang bij het zoeken naar een passende leefstijl. Deze moet dan 

passen bij de huidige situatie, de kansen kunnen benutten en de bedreigingen tegen gaan. In 

de volgende stap wordt aan de hand van deze gegevens gekeken welke leefstijl het meest 

geschikt is voor deze woningen. 
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Kenmerken gegevens Rector Baptistlaan 

Buurtniveau Woningniveau 

“Modale gezinswijk” Egw  

Rustig Traditionele vormgeving 

Veilig  Knus wonen 

Sociale buurt Tuin 

In- en uitloop in de woning Geen luxe 

Winkels en scholen in de buurt Parkeerplaats 

Buitenwijk Studeerkamer  
Tabel 6.7.: belangrijkste kenmerken woning Rector Baptistlaan 

 

Om het aanbod en de vraag met elkaar te matchen is in tabel 6.9 aangegeven wat de 

belangrijke waarden zijn voor iedere leefstijl. Wanneer de vraag en het aanbod met elkaar 

overeenkomen is deze cursief weergegeven. (Voorbeeld: De woning heeft een parkeerplaats 

en de ongebondene heeft graag een parkeerplaats) In de onderste rij van de tabel is het aantal 

overeenkomsten tussen vraag en aanbod per leefstijl opgeteld.  

 
Belangrijke 

waarde 

Leefstijl 

Ongebondenen Dynamische 

individualisten 

Samenlevers Stille luxe Verankerden Terugtreders  

Buurtniveau  Dynamische 

woonomgeving 

Exclusief 

wonen 

Gezinswijk  Ruime wijk Sociale buurt Rustige buurt 

 Levendige 

buurt 
Rustige buurt Levendige 

buurt 

Levendige 

buurt 
Scholen Anonimiteit 

 Anoniem Nette buurt In / uitloop In / uitloop In / uitloop Buitenwijk 

 Stadscentrum Veilige buurt Gezellige buurt Gezellige buurt Veilige buurt  

 Groene buurt Groene opzet Buitenwijk Buitenwijk Gezellige buurt  

  Ruime opzet  Groen    

  Gelijk gestemde Scholen  Buitenwijk  

  Stadscentrum / 

buitenwijk 
  Sociale 

contacten 

 

Woningniveau  Luxe wonen Luxe wonen Knus wonen  Knus wonen Privacy 

 Mgw Egw Egw / mgw  Luxe wonen Tuin Mgw 

 Open 

plattegrond  

  Vrij wonen  Balkon /terras 

 Parkeerplaats  parkeerplaats  parkeerplaats   

 Studeerkamer studeerkamer  Egw Egw  

Aantal matchen 

vraag / aanbod 

2 5 5 5 8 1 

 

 

Op basis van de match tussen vraag en aanbod van de woonomgevingkenmerken blijkt dat de 

Rector Baptistlaan het meest geschikt zou zijn voor verankerden.  

Nu de leefstijl bekend is kan de doelgroep verder onderverdeeld gaan worden. Zoals eerder 

aangegeven vindt deze onderverdeling plaats op basis van inkomen en huishoudentype. De 

leefstijlenbenadering levert daarvoor onvoldoende bruikbare informatie. Dit is te ondervangen 

door gebruik te maken van de relevante woningkenmerken. Gezien de grootte van de woning, 

slechts 57 m
2
, is deze ongeschikt voor grotere huishoudens. Bij kleinere huishoudens zal deze 

grootte minder problemen opleveren. Vandaar dat de woning het best geschikt is voor één en 

tweepersoonshuishoudens.  

De laatste indeling die gemaakt moet worden is primaire of secundaire doelgroep. Gezien de 

prijs, grootte, en het afwerkingniveau zijn ze het meest geschikt voor de primaire doelgroep. 

(De secundaire groep heeft meer bestedingsruimte en zal voor meer kwaliteit kiezen.) 

Tabel 6.9.: belangrijke waarden per leefstijl  
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De uiteindelijke doelgroep is dan de een of tweepersoons verankerden huishouden uit de 

primaire doelgroep geworden. 
Gekozen strategie voor het complex 

Om te kiezen welke beleidsstrategie voor dit complex het meest geschikt is, wordt gebruik 

gemaakt van tabel 5.3.3. Het probleem daarbij is dat er geen gegevens voor het opstellen van 

de verhuurbaarheids index beschikbaar zijn. Deze gegevens zijn op basis van ervaring van 

medewerkers geschat. Hieruit kwam naar voren dat de Vbi gemiddeld is, en de trend 

verbeterend, in combinatie met een hoge waardering en een hoge puntprijs zijn de mogelijke 

strategieën continueren en renderen. Echter door het werken met leefstijlen en het 

herdefiniëren van de doelgroepen, behoren de categorieën continueren en renderen niet tot de 

mogelijkheden. Aangezien er geen aanpassingen aan de woning nodig blijken en er gekozen 

wordt voor een andere doelgroep is de juiste strategie herpositioneren. 

Door de herbenoeming van de doelgroepen en het toevoegen van leefstijlen moet in de 

toekomst rekening gehouden worden met meer factoren dan bij de traditionele indeling. De 

twee belangrijkste zijn de waarden per leefstijl (zoals in tabel 6.9) en de manier van promoten.  

Indien gekeken wordt naar de waarden die de leefstijl verankerden belangrijk vinden, blijkt 

dat aan de meeste waarden wordt voldaan. De enige waarden die niet overeenkomen zijn 

gezellige buurt en sociale contacten. Deze belevingswaarden zijn moeilijk aan te passen. 

Doordat er in de toekomst meer mensen met dezelfde leefstijl bij elkaar wonen, is het 

mogelijk dat deze waarden verbeteren. 

Het uitgangspunt bij het toewijzen op basis van leefstijlen is: “Met de juiste informatie zullen 

de mensen zelf een goede keus kunnen maken”. De woningen zullen dan zo beschreven 

dienen te worden, dat ze de juiste leefstijl aanspreken. In de advertentie kan dan een tekst 

komen met daarin de belangrijke waarden voor een leefstijl. Hierdoor kunnen mensen dan 

kiezen voor een woning die aansluit bij hun leefstijl. Zelfs als woningzoekende hun leefstijl 

niet kennen, zullen ze zich aangesproken moeten voelen bij een bepaalde woning. Het 

toewijzen op basis van leefstijlen valt dan ook goed te implementeren in het huidige 

toewijzingsbeleid van Trudo. 

 
Het doorrekenen en de definitieve keuze 

Gezien de lage boekwaarde per woning, de goede staat van het casco en het feit dat de 

exploitatielasten bijna gelijk zijn aan de boekwaarde, kennen deze woningen veel 

mogelijkheden. Extra investeren in een betere kwaliteit is dan ook mogelijk. Dit is voorlopig 

echter niet noodzakelijk, de huidige waardering is voldoende, en er zijn geen ingrepen nodig 

in de omgeving om verankerden aan te trekken. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 

 
7.1 Conclusies 
Door het mondiger worden van de mensen en de toegenomen individualisering en 

emancipatie bleek de traditionele segmentatiemethode niet in staat om rekening te houden met 

de verschillende woonwensen In het kader van dit onderzoek is onderzocht welke 

segmentatiemethode wel rekening houd met de verschillende woonwensen.. 

Als eerste is onderzocht welke van de bestaande segmentatietechnieken (demografische-, 

geografische- en psychografische segmentatie en segmentatie op basis van gedrag) het meest 

geschikt is om te gebruiken. Daaruit is de conclusie getrokken dat van deze vier verschillende 

technieken de psychografische segmentatie de enige segmentatiemethode blijkt te zijn die in 

staat is om rekening te houden met de verschillende woonwensen van mensen.  

Om de verschillende modellen die onder deze methode vallen te kunnen toetsen is op basis 

van literatuur, ervaringen met de traditionele methode en het programma van eisen van Trudo 

een lijst met criteria opgesteld. Met behulp van deze criteria zijn de methoden ontwikkeld 

door: Bastiaansen, Reijndorp, De Wijs-Mulkens, Trendbox, The SmartAgent Company en 

Motivaction getoetst. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat veel van deze 

methoden onvoldoende zijn uitgewerkt en daardoor onbruikbaar zijn als segmentatiemethode 

voor een woningcorporatie. Van de onderzochte methoden blijken slechts twee methoden ver 

genoeg uitgewerkt om in de praktijk toegepast kunnen worden. Van deze twee, The 

SmartAgent Company en Motivaction, voldoet de methode van The SmartAgent Company 

aan de meeste criteria zoals die zijn opgesteld. Vandaar dat dit onderzoek zich heeft gericht 

op het werken met deze methode.  

Op basis van de ervaring van gesprekken met deskundigen die in het kader van dit onderzoek 

zijn geïnterviewd en de randvoorwaarden zoals die zijn opgenomen in de lijst van criteria 

waaraan een succesvolle segmentatie moet voldoen, is geconcludeerd dat het aanbeveling 

verdient om de traditionele- en leefstijlensegmentatiemethode te combineren. Hierdoor zijn 

meer kenmerken beschikbaar voor de doelgroep omschrijving en is er meer informatie om de 

woonwensen van de verschillende doelgroepen in beeld te brengen.  

Vervolgens is onderzocht hoe deze combinatie in de praktijk zou kunnen werken. Daarvoor is 

gebruik gemaakt van het strategisch plannings procesmodel. Aangezien twee technieken 

gecombineerd worden, was het noodzakelijk om een aantal wijzigingen door te voeren. De 

belangrijkste wijzigingen zijn: 

 Doestellingen en uitgangspunten moeten anders worden geformuleerd 

 In plaats van de klanten alleen te segmenteren op basis van demografische gegevens 

worden de klanten nu ingedeeld op basis van leefstijlen. De leefstijlen worden vervolgens 

onderverdeeld op basis van demografische gegevens. 

 Bij het traditionele model wordt de voorraad eerst ingedeeld in productgroepen die 

worden onderverdeeld in marktcomplexen. In het vernieuwde model wordt de voorraad 

ingedeeld in productgroepen die vervolgens worden onderverdeeld op basis van 

woonmilieus. 

Deze wijzigingen hebben invloed op de rest van het model. Zo is er bijvoorbeeld meer 

informatie nodig over de woonomgeving en zal er bij de strategievorming duidelijk rekening 

met leefstijlen gehouden moeten worden. 

Door de gekozen indeling is er meer informatie beschikbaar over de gewenste woning en 

woonomgeving en de aangeboden woning en woonomgeving. Hierdoor kan er een betere 

match plaatsvinden. 
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Dit gewijzigde model is vervolgens aan de hand van een testcase onderzocht. Alvorens 

ingegaan wordt op de conclusies die voor het woningbezit van Trudo getrokken kunnen 

worden, zal worden ingegaan op de problemen die zijn geconstateerd bij de testcase. 

 De beschrijvingen van de woonmilieus zijn gericht op de woonmilieus zoals die landelijk 

voorkomen. Dit zou er in resulteren dat er in Eindhoven maar twee tot drie verschillende 

woonmilieus zijn. Daardoor zouden buurten met een geheel ander karakter tot één 

woonmilieu behoren, hetgeen een onjuist beeld oplevert en derhalve niet wenselijk is. 

Vandaar dat geprobeerd is de landelijke beschrijving te vertalen naar de woonmilieus 

zoals in die Eindhoven voorkomen.  

 Van de huidige / toekomstige huurders zijn te weinig gegevens bekend. Hierdoor is het 

niet mogelijk deze (toekomstige-) huurders in leefstijlen in te delen. Een mogelijke 

methode om deze gegevens te verkrijgen is een verplichte vragenlijst bij inschrijving. De 

huidige vragenlijst is daarvoor te lang. 

 Over het woningbezit van Trudo worden onvoldoende gegevens bijgehouden om alle 

stappen van deze methode in te kunnen vullen. Daardoor is het lastig een volledige swot-

analyse per complex te maken en zijn er te weinig gegevens voor een betrouwbare 

verhuurbaarheidsindex samen te stellen. 

 Van de verschillende leefstijlen zijn te weinig gegevens bekend. Als gevolg hiervan zijn 

er te weinig kenmerken om een goede afweging te maken of een woning geschikt is voor 

een bepaalde leefstijl. De kenmerken die er wel zijn, zijn niet meetbaar. 

Ondanks bovengenoemde problemen bleek het door middel van aannamen mogelijk om het 

model door te lopen. Vervolgens is gebruik gemaakt van een testcase om te kijken hoe het 

koppelen van leefstijlen en woonmilieus in de praktijk werkt. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat het model werkt. Het is mogelijk om een complex aan een leefstijl te koppelen en 

vervolgens een strategie voor het complex uit te werken waarbij duidelijk rekening gehouden 

kan worden met leefstijlen en woonwensen.  

Wat betreft de portefeuille van Trudo kan de conclusie getrokken worden dat het woningbezit 

en de vraag op grote lijnen te matchen zijn. 

Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat door het combineren van leefstijlen met de 

demografische methoden rekening gehouden kan worden met de verschillende woonwensen. 

Deze methode zou dan ook een goede opvolger zijn van de traditionele methode. Voor het 

succesvol implementeren verdient het echter aanbeveling om een aantal zaken nader uit te 

werken / te onderzoeken. Deze staan vermeld bij de aanbevelingen. 

 
7.2 Aanbevelingen 

De methode van The SmartAgent Company gecombineerd met demografische gegevens blijkt 

een goede vervanger te zijn van de traditionele methode, die alleen maar gebruik maakt van 

demografische gegevens. Het verdient dan ook de aanbeveling om de traditionele methode te 

vervangen door deze combinatie. Daardoor kan beter rekening worden gehouden met de 

verschillende woonwensen van de klanten. 

Alvorens de methode geïmplementeerd kan worden, bleek onder andere uit de praktijktoets 

dat er nog zaken zijn die nader onderzocht dienen te worden.  

 Om te beginnen is er onvolledige informatie over de leefstijlen van de woningzoekenden 

en ontbreekt de informatie over de leefstijlen van de huidige huurders geheel. Hierdoor is 

het onmogelijk om een betrouwbare match te maken tussen het vraag en aanbod van de 

gehele portefeuille. De leefstijlen van de woningzoekenden en huidige huurders zullen 

dan ook nader onderzocht moeten worden. Bij dat onderzoek kunnen dan de woonwensen 

worden onderzocht van de leefstijlen in relatie tot de aangepaste woonmilieu beschrijving 

voor de gemeente Eindhoven. 
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 De gegevens die van de verschillende leefstijlen beschikbaar zijn, zijn onvoldoende om 

een perfecte match tussen vraag en aanbod te kunnen maken. Zeker op het gebied van de 

woningkenmerken schieten ze te kort. De voorkeur gaat uit naar een modelweergave van 

vraag en aanbod, waarbij in duidelijk meetbare gegevens vraag en aanbod met elkaar 

vergeleken kunnen worden.  

 De laatste aanbeveling betreft de beschikbare informatie binnen Trudo. Voor een paar 

stappen in de praktijktoets van dit model bleek de benodigde informatie niet of 

onvoldoende aanwezig. Indien gekozen wordt om met dit model te werken, dient het 

aanbeveling om het verzamelen van deze informatie binnen de verschillende processen 

binnen de corporatie mee te nemen. 
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Bijlage 1 (Verschillende leefstijlen benoemd door Ivo Bastiaansen) 
 
De dorpeling 

 

Is sterk gebonden aan de geboren en getogen plek. De sociale contacten vinden dan ook in die 

omgeving plaats. Wegens de grote gebondenheid aan de buurt, zal eerder gekozen worden 

voor het aanpassen van de omgeving, dan voor verhuizen. De woonvoorkeur gaat uit naar 

grote (eigen) kavels. Er zijn geen specifieke sociaal demografische kenmerken aan deze 

leefstijl verbonden.  

 

De landschapper 

 

Na de drukke goed betaalde baan, wil de landschapper zich graag terugtrekken in zijn eigen 

wereld. Namelijk een huis in een buitengebied, of in ieder geval rustig gelegen. De woning 

moet ruim genoeg zijn, en moet bij de achterzijde gericht zijn op een landschap. De sociale 

contacten gaan in tegenstelling tot de dorpeling niet spontaan. Hiervoor moeten afspraken 

gemaakt worden. De overige kenmerken zijn: hogere inkomens, middelbare en hogere 

leeftijd.  

 

De yup 

 

De yup is vaak een trendsetter, die dicht bij de verschillende voorzieningen wil wonen. Voor 

tijdbesparende zaken heeft de yup geld over. Zo is er meer tijd om buitenshuis te besteden. 

Deze tijd wordt vaak doorgebracht bij culturele voorzieningen en horeca. De woning moet 

dicht bij de voorzieningen liggen en moet de levensstijl van de yup reflecteren. Hierbij kan 

gedacht worden aan een onder architectuur vormgegeven woning op een bijzondere locatie. 

De demografische kenmerken van de yup zijn: jong, een- of meerpersoonshuishoudens met 

een ruim inkomen.  

 

De anarchist 

 

Proberen het leven in te delen zoals ze het zelf willen. Heeft geen sociale contacten in de 

buurt nodig. Echter mensen met dezelfde leefstijl zijn wel handig. Hierdoor kunnen 

collectieve voorzieningen worden geregeld zoals kinderopvang of autogebruik. Het huis is bij 

voorkeur zelfbouw, met liefst voldoende hobbyruimte en met beperkte bouwvoorschriften. De 

locatie van het huis kan zowel stedelijk als landelijk zijn. De anarchist heeft voor de rest geen 

specifieke gegevens.  

 

 

De traditioneel 

 

Deze groep bestaat voornamelijk uit huishoudens met kinderen. Hierop is het leven dan ook 

gericht. Daarnaast zijn ze gevoelig voor status en materiële goederen om zich te 

onderscheiden. De woning is bij voorkeur een 2/1-kap, met een geheel omheinde achtertuin 

(privacy). Voor deze groep is de woonomgeving erg van belang. Deze moet netjes en veilig 

zijn, zoals het hoort. Aangezien veel met de auto wordt gedaan, zijn de voorzieningen in de 

buurt niet zo van belang.  
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De principieel 

 

De principieel heeft net zoals de traditioneel het opvoeden van de kinderen als belangrijkste 

doel in het leven. Waar bij de traditioneel echter sprake is van de standaard normen en 

waarden van deze tijd, heeft de principieel voor een opvoeding met idealen. Hierbij valt te 

denken aan een bewuste en duurzame omgeving. Speelvoorzieningen voor de kinderen zijn 

belangrijker dan een parkeerplaats. Ondanks dat, zijn het geen milieufreaks te noemen. De 

kinderen komen op de 1
e
 plaats. Zolang het niet te veel moeite kost, willen ze voor hun 

idealen gaan. De woning moet goed te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Voor de rest 

moet de woonomgeving rustig zijn. Een rustig suburbaan woonmilieu, of een rustige 

stedelijke omgeving, is ook mogelijk. De kenmerkende demografische gegevens van deze 

groep zijn dat ze over het algemeen hoog zijn opgeleid, en dat de huishoudens uit twee of 

meer personen bestaat. 

 

De levensgenieter 

 

De levensgenieter is erg gericht op sport, consumptie cultuur en kunst en andere zaken waar 

ze zelf plezier in hebben. In tegenstelling tot de Yup, is de levensgenieter niet gericht op 

uiterlijke schijn. Een compacte, eenvoudig maar geriefelijke woning voldoet aan de wensen. 

Deze leefstijl komt voornamelijk voor bij tweepersoonshuishoudens.  

 

De hypermobiel 

 

De woning van de hypermobiel is een opslagplek voor persoonlijke spullen, een postbus en 

een plek waar het bed staat. Voor de rest is de hypermobiel altijd onderweg. Ongebondenheid 

en reizen zijn typerend voor deze leefstijl. Hierdoor worden er weinig eisen gesteld aan de 

woning. Er is weinig binding met een bepaalde locatie. De hypermobiel bestaat voornamelijk 

uit alleenstaand of tweepersoons ‘huishoudens’. 

 

De plekgerichte 

 

Deze leefstijl is een verzamelgroep van vrijbuiters, idealisten en kunstenaars. De woonwensen 

zijn erg beperkt. Het enige dat van belang is, is het karakter van de plek of het gebouw. Dit is 

zo van belang dat alle tekortkomingen worden vergeten, of creatief worden opgelost. Over het 

algemeen zijn de kosten beperkt. Deze leefstijl bestaat vooral uit hoger opgeleide.  

 

Op kamers 

 

Hoewel bij deze benaming meestal gelijk gedacht wordt aan studentenhuisvesting, moet 

hierbij ook gedacht worden aan (ouderen)woongroepen. Kenmerkend voor deze leefstijl is de 

aanwezigheid van tenminste een gemeenschappelijke leefruimte. De woonomgeving is 

gedeeltelijk afhankelijk van de bewoners. Studenten zitten graag dicht bij voorzieningen, dus 

is zeker een binnenstadsmilieu gewenst. Bij ouderen zie je vaak de voorkeur voor een rustige 

omgeving waar men kan genieten van de omgeving. Deze leefstijl kenmerkt zich door een 

laag inkomen en voornamelijk alleenstaanden of lat-relaties. Door het ontbreken aan 

voldoende financiële middelen wordt meestal met het openbaar vervoer gereisd. De 

aanwezigheid van een o.v. halte in de buurt wordt dan ook gewaardeerd.  
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De idealist 

 

Idealisten hebben een beeld van de ideale samenleving. Dit proberen ze dan ook na te streven. 

Ze geloven in vrije liefde, zijn progressief en actief in het nastreven van hun ideaal. In de 

jaren 70 waren er veel idealisten. Een veel voorkomende woonvorm was toen de woongroep 

waarbij het sociale aspect toen een soort verplichting was. Wanneer dit vertaald wordt naar de 

hedendaagse mogelijkheden zou klustering in een introvert gebied ideaal zijn. Hierdoor 

kunnen verschillende voorzieningen collectief worden geregeld. De idealist komt bij alle 

inkomens en leeftijden voor. 
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Bijlage 2 (De verschillende begrippen zoals door Reijndorp gebruikt worden) 
 

De ideale woning is een tuinhuis, een prieel, een lustoord, een paviljoen. Ondanks dat de 

naam het doet vermoeden is een tuin niet noodzakelijk. Het kan best een appartement zijn met 

een groot balkon of een woning met een gemeenschappelijke tuin. De overige kenmerken 

zijn:  

 Plaats van genoegens 

 Ruimte om te plezieren 

 Ruimte om je terug te trekken 

 Ruimte om samen te komen 

 Ruimte om gasten te ontvangen 

 Naar binnen gekeerd 

 Naar buiten gericht 

 Aangesloten op moderne elektronische infrastructuur 

 Losgekoppeld van oude, zware infrastructuur 

 Buitenruimte: tuin, patio, dakterras, groot balkon 

 

De combinatiewoning kenmerkt zich door flexibiliteit. De woning is in staat om zich telkens 

aan te passen aan andere manieren van samenleven. Hierbij moeten niet alleen gedacht 

worden aan het kunnen uitvoeren van verschillende activiteiten in de verschillende ruimten, 

maar ook aan het aanpassen van het volume van de woning. Samengevat: 

 Functieneutrale ruimte 

 Herindeelbaar 

 Uitbreidbaar 

 

Het woonhotel biedt zorg. Hierbij moet niet noodzakelijk gedacht worden aan 

oudedagvoorzieningen. Ook voor jongere huishoudens zijn er voorzieningen te vinden. Er 

valt te denken aan: 

 Gemeubileerde eenheden met eigen voorzieningen 

 Café-restaurant 

 Kinderopvang 

 Mediatheek 

 Sportvoorzieningen 

 Hotelmatig beheer 

 

Door Reijndorp worden drie verschillende ideaaltypen woonmilieus onderscheiden: de 

stadswijk, de warande en de buitenplaats. Deze verschillende woonmilieus onderscheiden 

zich door de verschillen in voorzieningenniveaus en beheervormen.  

De stadswijk heeft een groot aanbod van voorzieningen. De publieke gebieden worden door 

de overheid beheerd. Semi-openbare gebieden ontbreken nagenoeg. In het kort wordt een 

stadswijk getypeerd met de volgende kenmerken: 

 Hoge dichtheid 

 Gedifferentieerde stedenbouwkundige typologie 

 Woningen naar prijs en type gedifferentieerd 

 Kleinschalige stedelijke voorzieningen 

 Basisscholen in de buurt 

 Hoogwaardige openbare ruimten 
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De buitenplaats kent een gering aantal collectieve voorzieningen. De aanwezige 

voorzieningen zijn voornamelijk voor de bewoners van de buitenplaats. Het beheer van de 

gemeenschappelijke voorzieningen is collectief geregeld.  

 Lage dichtheid 

 Collectieve tuin 

 Collectieve voorzieningen 

 Collectief beheer 

 

De waranda is een mix van de boven beschreven woonomgevingen. Het is een mix van 

stedelijke en collectieve voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan de lanendistricten 

zoals de luxe uitbreidingen aan het midden van de 19
de

 eeuw gebouwd zijn. De kenmerken 

zijn in het kort: 

 Middendichtheid 

 Openbare wegen 

 Collectieve lanen, paden, plantsoenen, singels en vijvers 

 Privé tuinen 

 ‘Stadsrandvoorzieningen’ (manage, stadsboerderijen, stadstuinderij, boomgaarden 

enz) 

 collectieve voorzieningen (kinderopvang / vervoer) 

 basisschool - schooltuin 
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Bijlage 3 (Clusters benoemd door Trendbox) 

  
Impuls 

Deze groep kenmerkt zich door het impulsief doen van aankopen. Daarbij wordt niet gekeken 

of de aankoop binnen de financiële mogelijkheden behoort. Bij een aankoop wordt uitgegaan 

van het principe dat geld moet rollen. De achterliggende gedachte is dat de financiële 

verwachtingen rooskleurig zijn. De demografische gegevens zijn: 

 Gemiddeld woonachtig in de grote steden 

 Weinig bezitters van koophuizen 

 Veel jongeren 

 Veel eenpersoonshuishoudens 

 Veel studenten 

 Weinig getrouwd / samenwonenden 

 Veel beneden modale inkomens 

 
Conservatief 

Deze groep bestaat uit respondenten die een aantal maatschappelijke zaken willen laten zoals 

het vroeger was. Hierbij valt te denken aan de positie van de vrouw in het gezin. Daarnaast 

vindt men dat tegenwoordig veel te makkelijk wordt gescheiden en seks uitsluitend binnen 

een vaste relatie dient plaats te vinden. De conservatieve proberen verrassingen te vermijden 

(o.a. door te sparen). Als levensvulling is het hebben van een gezin genoeg.  

Op socio-demografisch gebied verschilt men op de volgende punten van de rest van de 

steekproef: 

 Oververtegenwoordigd in het zuiden van Nederland 

 Weinig bezitters van koophuizen 

 Veel 50-plussers 

 Veel tweepersoons huishoudens 

 Weinig mensen met een betaalde baan 

 Veel respondenten met een LBO-opleiding of lager 

 Veel getrouwd / samenwonenden 

 Weinig mensen met een bovenmodaal inkomen 

 
Automobiel 

In dit cluster wordt veel waarde gehecht aan de auto. Ook indien er andere, soms betere 

alternatieven zijn, wordt gekozen voor de auto. Volgens deze mensen is het in de huidige 

maatschappij noodzakelijk om over een auto te beschikken. Men gaat zondags graag een eind 

toeren met de auto. De socio-demografische kenmerken zijn: 

 Veel mannen 

 Leeftijd van 25 t/m 49 jaar 

 Veel mensen uit een tweepersoonshuishouden 

 Veel mensen in een koophuis 

 Veel mensen met een baan 

 Veel getrouwd / samenwonenden 

 Boven modaal inkomen 

 

 

 
Milieubewust 

Mensen in dit cluster maken zich echt zorgen om het milieu en de milieuvervuiling. Het 

milieu is een vaak terugkomend gespreksonderwerp. Een actievere overheid (m.b.t. milieu) 
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zou door deze groep erg gewaardeerd worden. Bij aankoop hebben milieuvriendelijke 

producten, en producten met een milieuvriendelijke verpakking de voorkeur. De kenmerken 

van deze groep zijn: 

 Voornamelijk woonachtig in de grote steden 

 Veel vrouwen 

 Veel 35 t/m 64-jarige 

 Veel een persoonshuishoudens 

 Veel mensen met minimaal mbo opleiding 

 Veel mensen met een beneden modaal inkomen 

 
Modebewust 

Deze groep geeft vrij veel geld uit aan kleding. Ze proberen veel verschillende stijlen uit. Op 

het socio-demografisch gebied verschillen ze op de volgende punten van de rest van de 

steekproef 

 Veel vrouwen 

 Veel jongeren 

 Veel eenpersoonshuishoudens 

 Veel studenten 

 Veel mensen met een mbo / havo / vwo-opleiding 

 Weinig getrouwden / samenwonenden 

 
Sociaal 

Dit slaat vooral op het leuk vinden om met mensen om te gaan, en het onder mensen zijn. 

Deze groep heeft veel vrienden en kennissen, waarmee ze vaak een hechte band hebben. 

Daarnaast heeft men vaak goede contacten in de buurt. De kenmerken van deze groep zijn: 

 Voornamelijk woonachtig in het zuiden van het land 

 Veel vrouwen 

 Veel 50-plussers 

 Veel eenpersoonshuishoudens 

 Weinig mensen met een koophuis 

 Weinig mensen met een baan 

 Veel laag opgeleiden 

 Veel mensen met een benden modaal of modaal inkomen 

 
Minimum 

Deze groep mensen moet erg letten op hun uitgavenpatroon. Gaan daardoor minder vaak naar 

familie en uit dan ze graag zouden doen. De simpele reden daarvoor is dat het vervoer te duur 

is. Bij het doen van aankopen wordt altijd gelet op de prijs van de producten. In deze groep 

vind je weinig mensen die een auto hebben of op vakantie gaan. De sociaal demografische 

kenmerken van deze groep zijn: 

 Oververtegenwoordigd in de grote steden 

 Veel vrouwen 

 Veel 50-plussers 

 Veel eenpersoonshuishoudens 

 Veel mensen met een huurhuis 

 Veel niet werkende mensen 

 Veel mensen met een opleiding op LBO-niveau of lager 

 Veel mensen met een benden modaal inkomen 
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Positief  

Deze groep mensen heeft een positief toekomstbeeld van hun eigen leven, alsmede van de 

hele toekomst van de samenleving. Men is sportief ingesteld en verder is men tevreden met 

eigen uiterlijk en figuur. Dit zijn de optimisten uit de samenleving. De optimisten kenmerken 

zich door: 

 Veel mannen 

 Veel mensen van 34 jaar een jonger 

 Veel huishoudens van 3 personen of meer 

 Veel mensen met huurhuis 

 Veel werkende en studenten 

 Relatief veel mensen met een vwo-opleiding of hoger 

 Relatief weinig getrouwd / samenwonenden 

 
Tevreden 

De mensen in dit cluster zijn tevreden met wat ze hebben. Men is tevreden over het werk, 

uiterlijk en figuur. Samengevat zitten ze lekker in hun vel. Deze groep is duidelijk niet 

carrière gericht en vindt de huidige positie prima. De socio-demografische kenmerken zijn: 

 Veel mannen 

 Veel 65-plussers 

 Veel tweepersoonshuishoudens 

 Veel mensen met huurhuis 

 Veel niet werkenden 

 Veel laag opgeleiden 

 Veel mensen met een beneden modaal inkomen 

 
Winkelhaat 

Dit cluster bevat voornamelijk mensen die een hekel hebben aan winkelen en aan winkels / 

supermarkten. Het winkelen en boodschappen doen is een noodzakelijk kwaad. De 

kenmerken van deze groep zijn: 

 Veel mannen  

 Veel 25 t/m 49-jarige 

 Veel mensen met een baan 

 Relatief veel getrouwd / samenwonenden 

 Veel mensen met een bovenmodaal inkomen 

 
Weekendgericht 

Deze mensen werken alleen om het geld te verdienen zodat ze in het weekeinde en in de rest 

van hun vrije tijd zoveel mogelijk van het leven kunnen genieten. Op socio-demografisch 

gebied verschilt met op de volgende punten van de rest van de steekproef: 

 Oververtegenwoordiging in het zuiden van Nederland 

 Veel mensen met een huurhuis 

 Veel mensen met een lager opleiding 

 Veel getrouwd / samenwonenden 

 Veel mensen met een modaal inkomen 
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Bijlage 4 (verschillende leefstijlen benoemd door Motivaction) 

 

Premoderne (traditionele) oriëntatie: 

 
Gemeenschapsgezinden (12%)  

Deze zijn veel te vinden in landelijke woonomgevingen met veel groen. Aan harmonie, rust 

en een overzichtelijk leven hechten zij veel waarde. Soberheid en onthaasten is het devies. Zij 

staan zelfbewuster en actiever in het leven dan de huiselijken; angst is veel minder een 

drijfveer. Veel vertegenwoordigers van deze groep wonen in twee-onder-een-kapwoningen en 

zijn sterk honkvast. Ook vinden we hier veel koophuisbezitters. 
 

Huiselijken (13%)  

Deze vaak oudere bevolkingsgroep wordt in hoge mate gedreven door een gevoel van 

onveiligheid. Zij scoren bovenmatig op veiligheidsmaatregelen, hofjes (overzichtelijk), 

benedenwoningen of etagewoningen met lift (zij zijn vaak wat zwakker ter been). Het 

probleem is dat deze groep een grote behoefte heeft aan sociaal contact, maar tegelijkertijd 

steeds meer geïsoleerd raakt doordat zij de vaardigheid missen om aansluiting te zoeken bij de 

veranderende maatschappij. Het zijn juist deze mensen die blijven 'vastzitten' in sterk 

veranderende buurten, maar het ontbreekt hen vaak aan het doorzettingsvermogen en aan 

financiële middelen om iets aan hun situatie te doen. 

 

Premoderne (traditionele) oriëntatie / moderne (hedonistishe) oriëntatie: 
 

Volkse familieclan (23%)  

Hieronder bevinden zich veel bewoners van volkswijken. Zij staan weinig open voor andere 

levenswijzen en zijn sterk buurt-georiënteerd. Zij hebben genoeg aan elkaar, zijn dus niet 

bepaald tolerant tegenover andere bevolkingsgroepen, en de woningen dienen ook niet teveel 

af te wijken van die van andere mensen in hun directe omgeving. Het is ook een groep die vrij 

impulsief handelt en zich daarom gemakkelijk in de schulden steekt. Zij zijn wel heel erg 'op 

netjes' en klussen veel. Veel volkse familiemensen behoren tot de lagere sociale klassen. Voor 

veel woningcorporaties is dit een belangrijke doelgroep. 
 

 

Moderne (hedonistishe) oriëntatie: 

 
Actieve individualisten (17%)  

De actieve individualisten staan aan het begin van hun wooncarrière. Het zijn de 'angry young 

people' die het willen gaan maken in de samenleving. Ze zijn vaak te vinden in de grote 

steden waar 'het nu eenmaal gebeurt'. Deze groep is vrij materialistisch ingesteld en gaat voor 

een trendy woonomgeving als de Amsterdamse Pijp, dichtbij het uitgaansleven en 

avondwinkels. Ze staan onverschillig tegenover de buren. Het is een interessante groep voor 

woningcorporaties, maar hun verblijf in de woning is van korte duur. 
 

Gehaaste middenklassers (11%)  

Deze woonconsumenten zijn erg extrinsiek gemotiveerd; zij zijn sterk materialistisch 

ingesteld en willen daarmee ook een statement naar buiten maken. Dit vertaalt zich uiteraard 

door in de keuze van hun woonomgeving en woning. Een onderscheidende woning met de 

nieuwste technologische mogelijkheden is een visitekaartje. De buurtsamenstelling moet vrij 

homogeen zijn en bij voorkeur niet multicultureel. De Vinex-woningen vinden gretig aftrek in 

deze groep. 
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Postmoderne oriëntatie: 
 

Gesettelde idealisten (13%)  

Deze groep deelt de brede interesse voor samenleving en mens met de tolerante socialisers. 

Van hun directe omgeving wil deze groep echter zo min mogelijk last hebben. Een groep dus, 

die niet snel bij de buurvrouw op de koffie gaat en uiteraard een voorliefde heeft voor een 

vrijstaande woning. Zij gedijen goed in een suburbane omgeving, maar te veel dorps schrikt 

hen af. Ook deze groep telt veel hoger opgeleiden en koophuisbezitters. 

 
Tolerante socialisers (11%) 

Trefwoorden van deze groep zijn sociaalvoelend, tolerant en een brede interesse voor de 

samenleving en de medemens. Zij hechten veel aan een prettige buurt en vinden deze ook 

belangrijker dan hun feitelijke woning. Zij gedijen goed in een stedelijke omgeving waar zich 

veel uitgaansgelegenheden bevinden en voelen zich juist aangesproken door de diversiteit aan 

mensen in hun buurt. De nabijheid van groen wordt echter eveneens geapprecieerd. Tolerante 

socialisers zijn vaker hoog opgeleid en werken meestal fulltime. Zij vormen vanuit hun 

interesse in de medemens een ideale groep om de integratie in een buurt te bevorderen. 
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Bijlage 5 (De belangrijkste verschillen tussen de BSR-clusters in diagram) 
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(n = 292) (n = 382) (n = 412) (n = 454) (n = 524) (n = 436) 

Leeftijd Veel 20-ers Veel 30-ers Veel 25 – 40ers Veel 40-50 ers 
Gemiddeld 

(minder 20-ers) 
Veel 60+ 

Type 

huishouden 

Veel 

alleenstaanden 

Vaker 

meerpersoons 

Vaker 

meerpersoons 

(3p) 

Vaker 

meerpersoons 

(4p) 

Vaker 

meerpersoons 

Veel 

alleenstaanden 

Fase Pre-gezin Gezin Gezin 
Gezin / post-

gezin 

Gezin / post-

gezin 
Post-gezin 

Koopkracht 
Normaal 

verdeeld 
Vaker hoog 

Vaker midden-

hoog 

Vaker midden – 

hoog 
Vaker midden Vaker laag 

       

Huidige 

woonomgevin

g 

Vaker (net 

buiten) 

stadscentrum 

Vaker buitenwijk 
Normaal 

verdeeld 
Vaker buitenwijk Vaker platteland 

Vaker 

buitenwijk 

stad 

Buurt-

omschrijving 

Alle lagen van de 

bevolking, 

gemengde 

culturen, 

levendige buurt, 

wonen, winkelen 

en werken, veel 

voorzieningen 

Rustige, nette, 

ruime, veilige, 

luxe, klassieke 

buurt, 

gelijkgestemden 

Gezellige buurt Nette buurt Sociale contacten 
Weinig 

bemoeienis 

Woning 
Vaker 

meergezins 
Vaker egw Gemiddeld Vaker egw Vaker egw Vaker mgw 

Eigendom Meer huur Meer koop 
Normaal 

verdeeld 
Meer koop 

Normaal 

verdeeld 
Meer huur 

Waarde 

woning 
Vaker laag Vaker hoog 

Normaal 

verdeeld 

Normaal 

verdeeld 

Normaal 

verdeeld 
Vaker laag 

Huurprijs Vaker laag 
Vaker midden / 

hoog 

Normaal 

verdeeld 

Normaal 

verdeeld 

Normaal 

verdeeld 

Normaal 

verdeeld 

       

Verhuis-

plannen <1 

jaar  

22% 13% 11%(gemiddeld) 6% 6% 
8% 

 

Verhuis-

plannen <5 

jaar 

Hoger Gemiddeld Hoger Lager Gemiddeld Gemiddeld 

       

Psychografie  

Vrijheid, 

tegendraads, 

eigenzinnig 

Succesvolle 

carrière, 

sportiviteit  

(sportiviteit) Ideaal gezin Huiselijkheid Passiviteit 

Karakter 

Avontuurlijk, 

kritisch, 

intelligent, 

eigenwijs, wat 

brutaal, assertief 

Zakelijk, 

leidinggevend, 

bedachtzaam, 

sterk karakter,  

Energiek 

Assertief 

Capabel 

Klassevol 

Spontaan 

Gezellig 

Interesse in 

anderen 

Vlot  

Enthousiast 

Joviaal 

Een beetje 

ongeduldig 

Eerlijk, nuchter, 

gewoon, kalm, 

serieus 

Behulpzaam, 

interesse in 

anderen, 

zachtaardig, 

sympathiek, 

keurig, een beetje 

verlegen 

keurig 
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Vervolg 
Ongebonden 

 

Dynamische 

Individualisten 

Samenlevers 

 

Stille Luxe 

 

Verankerden 

 

Terug-

treders 

 

Levensfase 
Samen / alleen 

Geen kinderen 

Gehuwd 

2 of meer 

kinderen 

Gehuwd / 

samenwonend, 

kinderen 

Gehuwd  

2 of meer 

kinderen 

Gehuwd 

2 of meer 

kinderen 

Alleenstaand 

Empty nest 

Type 

huishouden 

Ruimdenkend 

gezin, druk 

dynamisch gezin, 

vrijgezel 

Druk dynamisch 

gezin, stabiel 

gezin 

Warm gezin, 

ruimdenkend 

gezin, sportief 

gezin 

Gelukkig gezin, 

stabiel gezin, 

sportief gezin 

Ouderwets 

gezellig, gelukkig 

gezin, warm 

gezin 

Niet geschikt 

voor 

gezinsleven, 

gezin waar 

ieder z’n eigen 

weg gaat. 

Type baan 

Freelancer, 

fotograaf, 

journalist, 

beeldend 

kunstenaar, 

student 

Manager, 

zakenman, 

projectleider, 

account manager, 

financieel 

adviseur, 

commercieel 

medewerker 

Kantoor 

medewerker, 

secretaresse, 

receptioniste, 

parttime 

huisvrouw 

Ambtenaar, 

middenstander, 

leraar, 

kantoormedewer

ker, huisman 

Hulpverlener, 

verpleger, 

huisvrouw, 

winkelbediende, 

vrachtwagen- 

chauffeur  

Hulpverlener, 

zonder beroep, 

huisman / 

vrouw, 

werkloos 

Vrije tijd 

Avontuurlijke 

vakanties, samen 

uitgaan, disco / 

café bezoek, 

carrière 

opbouwen 

Carrière 

opbouwen, tennis 

/ squash, 

topprestaties 

leveren, samen 

uit eten 

Avondje met 

vrienden, actieve 

sportbeoefening 

Kamperen, thuis 

klussen, tuinieren 

Rustig thuis zijn, 

tuinieren, 

klussen, 

winkelen, samen 

uit eten 

t.v.. kijken, 

rustig thuis 

zijn, zwemmen 

Wonen 

Privacy, 

anonimiteit, 

functioneel 

wonen, andere 

woning dan 

andere, 

dynamische 

woonomgeving, 

luxe wonen 

Vrij, ruim wonen, 

privacy, 

functioneel 

wonen, met 

gelijkgestemden, 

luxe / exclusief 

wonen 

Gezelligheid in 

de buurt, knus 

wonen, veel in en 

uitloop, zorg 

voor kinderen 

delen 

Vrij, ruim wonen, 

gezelligheid in de 

buurt, zorg voor 

kinderen delen 

Gezelligheid in 

de buurt, 

veiligheid, huis 

open voor 

anderen, 

gelukkigst in 

eigen huis, knus 

wonen, zorg voor 

kinderen delen 

Privacy, trekt 

zich graag 

terug in huis, 

anonimiteit 

Binding plaats lager Lager gemiddeld gemiddeld Hoger hoger 
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Bijlage 6 (Woonmilieus vergeleken) 
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 10% 7% 23% 31% 22% 7% 

Woonplaats 
Grote stad, 

metropool 

Middelgrote stad, 

grote stad, 

metropool 

Kleine stad of 

plaats, 

middelgrote stad 

Kleine stad of 

plaats, dorp, 

middelgrote stad 

Dorp, open 

landschap 
gemiddeld 

Waar 
Centrum, buiten 

centrum 

Centrum, buiten 

centrum 

Buiten centrum, 

buitenwijk 

Buiten centrum, 

buitenwijk 
Rand Gemiddeld 

Omgeving 

Middel-

hoogbouw, 

hoogbouw / 

laagbouw, 

gemengd, super 

hoogbouw 

Laagbouw-

stedelijk, middel-

hoogbouw 

Laagbouw-lange 

rijen, laagbouw 

stedelijk, 

hoogbouw / 

laagbouw 

gemengd 

Laagbouw – 

vrijstaand, 

laagbouw – lange 

rijen 

Laagbouw – 

vrijstaand, 

laagbouw 

villawijk 

Laagbouw – 

vrijstaand 

Individualiteit 

en samenhang 

Collectie – 

verschillend, 

collectief – 

gelijk 

Collectief – 

verschillend 
Individueel gelijk 

Individueel 

verschillend 

Individueel 

verschillend 
Gemiddeld 

Functie-

menging 

Wonen, 

winkelen 

werken 

gemengd 

Wonen, 

winkelen, werken 

gemengd 

Allen wonen Alleen wonen Alleen wonen 

Wonen, 

winkelen, 

werken 

gemengd 

Straatprofiel 
Hof / plein, 

brede straat 

Hof / plein, brede 

straat, 

doorgaande straat 

Woonstraat 
Woonpark, 

woonstraat 
Woonpark 

Brede straat, 

doorgaande 

straat 

Woonvorm 

egw 

Meer onder 1 

kap, bijzondere 

woning 

Eengezinswoning 

bijzondere 

woning, meer 

onder een kap 

Eengezinswoning 

meer onder een 

kap 

Vrijstaand, 

tweekapper 
Vrijstaand vrijstaand 

Woonvorm 

mgw 

Gezamenlijke 

entree met 

enkele of veel 

huishoudens 

Eigen voordeur 

aan straat, 

gezamenlijke 

entree met enkele 

huishoudens 

Eigen voordeur 

aan straat 

Eigen voordeur 

aan straat 

Eigen voordeur 

aan straat 

Eigen 

voordeur aan 

straat 

Gewenste 

buurt 

Veel 

voorzieningen, 

wonen, 

winkelen, 

werken 

gemengd 

Veel 

voorzieningen, 

wonen, winkelen, 

werken gemengd, 

levendig, alle 

lagen uit de 

bevolking, buurt 

met verschillende 

culturen 

Gezellige buurt 

met veel sociale 

contacten 

Veilige buurt, 

veel ruimte, nette 

buurt, sociaal 

contact, alleen 

wonen 

Rustige buurt, 

buurt met veel 

ruimte, buurt met 

gelijkgestemden, 

klassieke luxe 

buurt 

Wonen, 

winkelen, 

werk gemengd 

Bsr cluster 

Terugtreders 

33% 

Stille luxe 18% 

Dynamische 

individalisten 

15% 

Ongebondenen 

35% 

Terugtreders 

17% 

Samenlevers 

17% 

Verankerden 

26% 

Terugtreders 

21% 

Stille luxe 21% 

Samenlevers 

22% 

Verankerden 

21% 

dynamische 

individualisten 

17% 

Dynamische 

individualisten 

21% 

Stille luxe 21% 

Verankerden 

20% 

Komt in alle 

clusters voor. 

Het meest in: 

Stille luxe 

22% 

Verankerden 

21% 

 



           

92  Afstudeerscriptie 

Bijlage 7 (Overzicht dominante factoren per PMC in 36 matrix) 
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Overeen komsten 

Belangrijk 

Beschermd 

wonen, stedelijk 

wonen 

Huis met tuin, 

nostalgie 

Huis met tuin, 

huren 

aantrekkelijk, 

buitenwijk stad 

Huis met tuin 

Huis met tuin, 

centrum kleine 

stad, dorp 

Huis met tuin 

Niet belangrijk 

Zolder / kelder, 

onderwijsvoor-

zieningen 

Appartement 
Stadscentrum, 

appartement 

Stadscentrum, 

appartement 

Stadscentrum, 

appartement 
stadscentrum 

Verschillen 
Ongebondenen        

Belangrijk  

Uitgaan, 

cultuur, 

winkels, 

stadscentrum, 

ons soort 

mensen 

Horeca 

voorzieningen, 

studeerkamer, 

stadscentrum 

Horeca 

voorzieningen, 

ruim opzet, 

parkeren bij 

woning 

Horeca 

voorzieningen, 

groen bij 

woning, 

studeerkamer 

Rieten dak, 

studeerkamer, 

rustig / veilig 

Horeca 

voorzieningen, 

ons soort 

mensen, 

studeerkamer 

Niet belangrijk 

Ruime 

woonomgeving, 

Buitenwijk 

kleine stad / 

dorp, dichtbij 

werk 

Centrum kleine 

stad / dorp, 

zolder / kelder, 

degelijke 

uitrusting 

Voorzieningen, 

zolder / kelder 

Stedelijke 

voorzieningen, 

onderwijsvoor-

zieningen 

Stedelijke 

voorzieningen, 

appartement 

Buitenwijk 

kleine stad / 

dorp, huis 

zonder tuin, 

degelijke 

uitrusting 

Dynamische 

individualisten 
      

Belangrijk  

Stadscentrum, 

licht / ruimte, 

ons soort 

mensen 

Open trap, 

horeca 

voorzieningen, 

stadscentrum 

Licht / ruimte, 

groen bij 

woning, uitgaan 

cultuur, winkels 

Ons soort 

mensen, 

studeerkamer, 

parkeren bij 

woning 

Ons soort 

mensen, luxe, 

studeerkamer 

Luxe, groen bij 

woning, 

parkeren bij 

woning 

Niet belangrijk  

Ruime 

woonomgeving, 

buitenwijk 

kleine stad / 

dorp 

Buitenwijk 

kleine stad / 

dorp, ruime 

woonomgeving, 

dichtbij werk 

Privacy, park op 

afstand, open 

keuken 

Parkeren op 

afstand 

Financieel 

advies 

Appartement, 

huren 

aantrekkelijk, 

milieu 

Samenlevers        

belangrijk 

Buitenwijk van 

de stad, garage, 

huren 

aantrekkelijk 

Financieel 

advies, uitgaan, 

cultuur, winkels 

Gezellig, 

contacten, 

onderwijs 

voorzieningen 

Centrum kleine 

stad / dorp, 

onderwijs 

voorzieningen, 

ruime 

woonomgeving 

Rieten dak, 

onderwijs 

voorzieningen, 

groen bij 

woning 

Buitenwijk 

kleine stad / 

dorp, gezellig, 

contacten, 

klusjes en 

tuinonderhoud 

Niet belangrijk 

Stadscentrum, 

rustig / veilig, 

kopen 

aantrekkelijk 

Rieten dak, 

luxe, lage 

binding 

woonplaats 

Appartement 

met terras, 

klassiek, luxe, 

park op afstand 

Spraakmakend 
Appartement, 

park op afstand 

Appartement, 

ons soort 

mensen, 

spraakmakend 

Stille luxe       

Belangrijk 

Buitenwijk van 

stad, garage, 

centrum kleine 

stad / dorp 

Gezellig 

contacten, groen 

en openbaar 

vervoer, milieu 

Buitenwijk 

kleine stad / 

dorp, gezellig 

contacten 

Buitenwijk 

kleine stad / 

dorp, parkeren 

bij woning, 

centrum kleine 

stad / dorp 

Buitenwijk 

kleine stad / 

dorp, 

voorzieningen 

begane grond, 

parkeren bij 

woning 

Beschermd 

wonen, 

financieel 

advies, 

buitenwijk, stad 

/ dorp 
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Vervolg  
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Niet belangrijk  

Stadscentrum, 

huis met tuin, 

rustig / veilig 

Spraakmakend, 

huis zonder 

tuin, zolder / 

kelder 

Studeerkamer, 

huis zonder 

tuin, nostalgie 

Parkeren op 

afstand 

Dichtbij werk, 

horeca 

voorzieningen 

Huis zonder 

tuin, rustig / 

veilig, 

spraakmakend 

Terugtreders        

Belangrijk 

Cocooning, 

appartement 

met balkon, 

appartement 

met ruim terras 

Huren 

aantrekkelijk, 

horeca 

voorzieningen, 

open trap 

Beschermd 

wonen, 

buitenwijk 

kleine stad / 

dorp 

Buitenwijk stad, 

huren 

aantrekkelijk, 

beschermd 

wonen 

Voorzieningen 

begaande grond, 

groen en 

openbaar 

vervoer, garage 

Centrum kleine 

stad / dorp, 

financieel 

advies 

Niet belangrijk 

Huis met tuin, 

kopen 

aantrekkelijk, 

diensten rond 

verhuizen 

Kopen 

aantrekkelijk, 

diensten rond 

verhuizen, 

rustig / veilig 

Loft, luxe, 

diensten rond 

verhuizen 

Zolder / kelder. 

Dichtbij werk, 

parkeren op 

afstand 

Onderwijs 

voorzieningen, 

horecavoor-

zieningen, 

stedelijke 

voorzieningen 

Buiten het 

centrum stad, 

rustig / veilig, 

diensten rond 

verhuizen 

Verankerden        

Belangrijk  

Privacy, 

buitenwijk van 

de stad 

Huren 

aantrekkelijk, 

groen bij 

woning, huidige 

woning 

aantrekkelijk 

Stedelijke 

voorzieningen, 

groen bij 

woning 

Centrum kleine 

stad / dorp, 

groen bij 

woning, ruime 

woonomgeving 

Voorzieningen 

begaande grond, 

groen bij 

woning, 

parkeren bij 

woning 

Stedelijke 

voorzieningen, 

buitenwijk 

kleine stad / 

dorp, familie / 

vrienden 

Niet belangrijk  

Klusjes en 

tuinonderhoud, 

spraakmakend, 

horeca 

voorzieningen 

Loft, rustig / 

veilig, natuur 

Appartement 

met terras, huis 

zonder tuin, 

diensten rond 

verhuizen 

Park op afstand Spraakmakend 

Spraakmakend, 

huis zonder 

tuin, diensten 

rond verhuizen 
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Bijlage 8 (De verschillende segmenten beschreven) 
 

Dynamische Individualisten 

Kernwaarden: succesvolle carrière, sportiviteit 

 
Psychografische kenmerken 

De dominante waarden binnen de groep Dynamische Individualisten zijn de carrière- / ego-

gerichtheid en de sportiviteit (denk aan: presteren, competitie). Voor deze groep is ruimte en 

privacy belangrijk. In tegenstelling tot de Ongebondenen is de woning niet puur functioneel. 

De woning dient ook om de reeds bereikte maatschappelijke positie te etaleren.  

De Dynamische Individualist is nauwelijks op de buurt gericht. Gezelligheid en sociale 

contacten worden niet of nauwelijks gemaakt met andere buurtbewoners. De woning is 

voornamelijk een plek voor henzelf. Door de lage binding met de buurt is de 

verhuisgeneigdheid groot. De belangrijkste verhuismotieven zijn: een andere (grotere) type 

woning gewenst, andere baan / dichter bij het werk wonen.  

 
Achtergrond kenmerken 

Van alle huishoudens blijkt 15% tot de groep dynamische individualisten te horen. De 

gemiddelde leeftijd van deze groep komt overeen met de gemiddelde leeftijd van de 

geënquêteerden. Wel is de leeftijdsopbouw van deze groep interessant. Deze groep bevat 31% 

dertigers. 

De meeste mensen in deze groep zijn gehuwd en hebben twee of meer kinderen (47%). Het 

aandeel oudere één- en tweepersoonshuishoudens ligt onder het landelijke gemiddelde (30% 

v.s. 40%). 

De Dynamische Individualisten behoren tot de meest koopkrachtige groep woonconsumenten. 

Ongeveer 75% heeft een bovenmodaal inkomen. 

 
Huidige woonsituatie 

Deze groep woonconsumenten woont relatief vaak (79%) in een vrijstaande woning of een 2 

onder 1 kapwoning. Deze woningen zijn meestal gesitueerd in een buitenwijk van een 

middelgrote plaats, kleine gemeente of dorp. De buurt wordt door henzelf getypeerd als een 

ruime, rustige, nette en veilige buurt met gelijkgestemden.  

Het merendeel kiest ervoor om hun woning te kopen. Slechts 30% huurt de huidige woning. 

Kopen wordt als een aantrekkelijke belegging gezien. 

 

Karakter: Nuchter, intelligent, zelfverzekerd, zakelijk, leidinggevend, bedachtzaam 

sterk karakter, energiek, assertief, capabel, klassevol 

Levensfase:  Gehuwd, twee of meer kinderen 

Typering gezin:  Druk / dynamisch gezin, stabiel gezin 

Werk / beroep: Manager, zakenman /-vrouw, projectleider, account manager, financieel 

adviseur, commercieel medewerker  

Vrije tijd: Succesvolle carrière opbouwen, tennis / squash, topprestaties leveren, 

samen uit eten 

Woonmotieven:  Vrij, ruim wonen, privacy, functioneel wonen, buurt met gelijkgestemde, 

exclusief / luxe wonen  

Type huishouden: Meerpersoons, gezin 

Leeftijd:  Veel 30-ers 

Gezinsinkomen: Boven modaal 
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Kwalitatieve omschrijving 

Past u binnen het profiel van de Dynamische Individualisten dan kunt u getypeerd worden 

door de dominante waarden carrière- / ego-gericht en sportiviteit (presteren). Sportiviteit moet 

hier gezien worden in de context van presteren, out performen, concurrerend ingesteld zijn, de 

beste willen zijn. 

U ontleent uw ‘status’ (= individualiteit) aan uw baan, carrière of positie op de 

maatschappelijke ladder. En dat wilt u graag tonen ook, zodat door middel van de feed back 

die u hierop van anderen krijgt uw zelfbeeld weer wordt bevestigd. Onder Dynamische 

Individualisten is bijvoorbeeld het bezit van een 2e (of zelfs 3e) auto het hoogst. 

In die zin heeft de woning voor u ook een functionele betekenis namelijk voor wat betreft de 

expressieve betekenissen die aan een woning gekoppeld kunnen worden: luxueus en exclusief 

wonen wordt belangrijk gevonden (‘op stand’ wonen met overeenkomstige typen mensen).  

Sociale contacten en gezelligheid in de woonomgeving zijn niet belangrijk, tenzij het 

functioneel is (mogelijkheden tot ‘netwerken’). Er is dan ook weinig binding met de 

woonplaats en de verhuisgeneigdheid (binnen een jaar) is relatief hoog; kenmerkende 

verhuismotieven zijn: ander type woning gewenst (groter), andere baan / dichter bij werk 

wonen.  

Dynamische Individualisten hebben veelal een academische of HBO-opleiding, met de 

nadruk op HBO. U leeft in gezinsverband; een gezin waarin iedereen z’n eigen gang gaat; de 

mogelijkheden die het gezin biedt om ‘conspicious consumption’ te kunnen tonen zullen 

worden benut. Er is dan ook voldoende koopkracht aanwezig: 66% van de Dynamisch 

Individualisten heeft een bovenmodaal inkomen, 27% is directeur / manager of eigenaar van 

een bedrijf. 

Als Dynamisch Individualist heeft u belangstelling voor (financieel) nieuws, de beurs, 

beleggen, leest het NRC, Het Financieel Dagblad, FEM, etc. Ook Journaals en 

actualiteitenprogramma’s worden goed gevolgd. Weten is belangrijk, kennis = macht en een 

middel om greep te houden op situaties waarmee u wordt geconfronteerd. Wanneer u 

bijvoorbeeld een hypotheek moet afsluiten, zal u naar relevante informatie op zoek gaan om 

zelf, goed geïnformeerd, een juiste beslissing te kunnen nemen.  

Ook op het gebied van wonen ‘weet’ u wat er te koop is. De expressiviteit van de buitenkant 

van de woning zal ook binnen worden doorgezet, waarbij de laatste trends worden gevolgd: 

grote keuken met kookeiland -- niet zozeer omdat men zoveel van koken houdt, maar omdat 

dat ‘en vogue’ is --, luxe (tweede) badkamer, etc. 

U bent bepaald geen ‘klusser’, daar heeft u ‘een mannetje’ voor. U weet echter wel precies 

wat u wil en zal de keuze van materialen dan ook niet aan ‘dat mannetje’ over laten, maar zelf 

op zoek gaan naar die elementen die de juiste toegevoegde waarde weten te bieden.  

Qua interieur zal sprake zijn van een stijl: woonelementen die op elkaar aansluiten. Wanneer 

er iets wordt aangekocht moet het passen in het interieur. Hiervoor wordt ook zeker moeite 

gedaan. In principe zal u zich oriënteren bij luxe speciaalzaken die aansluiten op de stijl van 

de woning, Jan des Bouvrie bijvoorbeeld. 
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Verankerden 

Kernwaarden: geborgenheid, huiselijkheid, (ideaal gezin)  

 
Psychografische kenmerken 

Het meest typerende kenmerk van de Verankerden is de groepsgerichtheid. Ze zijn zowel op 

hun eigen gezin gericht, als op de buurt waarin ze wonen. De waarde die bij het gezin van 

belang zijn, zijn knus wonen, cocooning, ouderwets gezellig en een gelukkig gezin. De buurt 

is voornamelijk van belang voor de sociale contacten en de gezelligheid in de directe 

woonomgeving. Het huis staat dan ook altijd open voor de buren en vrienden en kennissen. 

Door de binding met de plaats en de buurt, is de verhuisgeneigdheid bij deze groep laag.  

 
Achtergrond kenmerken 

Verankerden vormen met 21% het grootste cluster. Dit cluster heeft een gemiddelde 

leeftijdsopbouw, echter de 20-ers zijn iets ondervertegenwoordigd. Opvallend is dat dit 

cluster relatief veel gezinnen bevat (50%). Het aandeel “pre-gezin” is relatief laag (slechts 

9%).  

Het inkomen van de groep Verankerden is ongeveer gelijk aan het Nederlandse gemiddelde. 

Echter in de modale inkomensklasse zijn ze iets oververtegenwoordigd.  

 
Huidige woonsituatie 

Verankerden wonen vaak in een buitenwijk van een (landelijke) gemeente. Van belang is dat 

er veel onderlinge sociale contacten zijn. De meest voorkomende woning is een 

“middenklasse” tussenwoning zowel huur, als koop (50/50).  

 
Kwalitatieve omschrijving 

U onderscheidt zich sterk door uw sociale instelling, uw gerichtheid op het eigen gezin, maar 

ook op de buurt waar u woont. U bent een groepsdier ‘pur sang’ en dit zal in allerlei zaken tot 

uiting komen, ook in de wijze waarop met anderen wordt omgegaan. Verankerden zijn 

nauwelijks carrièregericht. U definieert zichzelf dan ook niet in termen van werk, maar in 

termen van het netwerk. Werken doe je voor je gezin, dat het belangrijkste houvast vormt in 

het bestaan. Huiselijkheid, knus wonen, cocooning, ouderwets gezellig, geborgenheid en 

gelukkig gezin zijn dan ook de kernbegrippen.  

U leeft in een sociaal netwerk waarbij het gezin op de eerste plaats komt, de familie op de 

tweede en de buurt / omgeving / vrienden en kennissen op de derde. U vindt het dan ook 

belangrijk om iedereen in de buurt te kennen en dicht in de buurt bij familie en vrienden te 

wonen. De kans is groot, dat u daarom nooit de behoefte heeft gehad te verhuizen uit de 

Karakter: Behulpzaam, geïnteresseerd in anderen, zachtaardig, sympathiek, keurig, 

een beetje verlegen 

Levensfase:  Gehuwd, twee of meer kinderen 

Typering gezin:  Ouderwets gezellig gezin, gelukkig gezin, warm gezin 

Werk / beroep: Hulpverlener, verpleger, huisvrouw, winkelbediende, 

vrachtwagenchauffeur  

Vrije tijd: Rustig thuis zijn, tuinieren, klussen, winkelen, samen uit eten 

Woonmotieven:  Gezelligheid in de buurt, veiligheid, huis staat altijd open voor anderen, is 

het gelukkigst in eigen huis, knus wonen belangrijk, samen de zorg voor 

kinderen delen  

Type huishouden: Meerpersoons (vaker 4 of 5 personen), gezin / post gezin 

Leeftijd:  Gemiddeld (minder 20-ers) 

Gezinsinkomen: Modaal 
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streek waar u zal zo lang woont. U heeft een groot sociaal netwerk, bent actief in het 

verenigingsleven en druk met activiteiten rond de kinderen; qua gezinsgrootte overtreft dit 

cluster de anderen. 

U houdt van klussen, die er met name op gericht zijn de woning knusser te maken. Materialen 

worden bijvoorbeeld gekocht bij de Gamma of de Praxis en voor de moeilijke klussen is er 

altijd wel een ‘kennis’ te vinden die kan helpen. Ideeën worden onder andere opgedaan bij 

kennissen, maar ook in woonprogramma’s op tv, waar frequent naar wordt gekeken. 

Ook uw interieur kan als ‘knus’ getypeerd worden, u bent een verzamelaar, waarbij door de 

veelheid het gevoel van een eenheid wordt gecreëerd. Om het huis heeft u het gevoel van 

ruimte nodig, bijvoorbeeld een flinke tuin. Ook deze zal onder handen genomen worden, 

zodat de knusheid van het interieur zich uitstrekt tot het exterieur. 

Verankerden zijn mensen die op een harmonieuze wijze in elkaar steken en op een 

harmonieuze wijze met anderen omgaan: ik ben OK en jij bent ook OK. Dit type staat midden 

in het leven en weet in algemene zin wat er te koop (of te huur ...) is. Het basis 

communicatiepatroon dat door u wordt gehanteerd luidt: "we komen er samen wel uit"; u bent 

dan ook prettig in de omgang. 

Qua krant zou hier De Telegraaf, regionale kranten en in wat mindere mate Het Algemeen 

Dagblad naar voren komen, met hun optimale mix van (plaatselijk) nieuws, verstrooiing, 

foto's: voor elk wat wils. Niet voor niets worden hier de belangrijkste Nederlandse kranten 

genoemd: het cluster Verankerden behelst een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking. 
 

Terugtreders 

Kernwaarden: afhankelijkheid, passiviteit  

Psychografische kenmerken 

Het cluster Terugtreders bevind zich net zoals de samenlevers en stille luxe ongeveer in een 

midden positie van de sociale as. Men is zowel niet echt carrière gericht en ook niet meer zo 

op het gezin gericht. De meerderheid bestaat dan ook uit 55+. Driekwart van de Terugtreders 

is alleenstaand. 

De Terugtreder bevinden zich helemaal onder aan de cultuuras. Waar dit bij de ongebondenen 

duidde op het afzetten tegen de geldende normen en waarden, is dat bij de Terugtreders eerder 

gebaseerd op passiviteit / afhankelijkheid. Een aanzienlijk deel van deze groep neemt niet 

deel aan zaken die door de huidige samenleving centraal gesteld worden. 
 
Achtergrond kenmerken 

In totaal behoort ongeveer 17% van de Nederlandse huishoudens tot de groep Terugtreders. 

Deze groep bestaat voornamelijk uit het oudere deel van de Nederlandse bevolking. Ruim 

60% van de Terugtreders is de 50 reeds gepasseerd. Daarnaast is 75% alleenstaand. Zoals te 

verwachten is aan de hand van deze gegevens, bevinden de meeste Terugtreders zich in de 

postgezinsfase. (73%). Echter wat niet gelijk verwacht zou worden is dat het aandeel pre-

gezin overeenkomt met het gemiddelde. Dit komt doordat het aandeel “jonge kleine 

Karakter: Zachtaardig, kalm, serieus, keurig 

Levensfase:  Alleenstaand (empty nest) 

Typering gezin:  Niet geschikt voor gezinsleven, gezin waar iedereen zijn eigen gang gaat 

Werk / beroep: Hulpverlener, zonder beroep, huisvrouw/-man, werkloos  

Vrije tijd: TV kijken, rustig thuis zijn, zwemmen 

Woonmotieven:  Privacy, trekt zich graag terug in huis, anonimiteit  

Type huishouden: Alleenstaand (empty nest) 

Leeftijd:  Veel 60-plussers 

Gezinsinkomen: Beneden modaal 
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huishoudens” (vrijgezellen) met ongeveer 20% een substantiële groep is. De financiële 

situatie van deze groep is minder goed dan het gemiddelde. Relatief veel hebben een lager dan 

modaal inkomen. De bovenmodale inkomens zijn sterk ondervertegenwoordigd. 

 
Huidige woonsituatie 

Terugtreders wonen op dit moment relatief vaak in een buitenwijk van een stad of in het 

centrum van een kleinere plaats. De buurt valt te typeren als een buurt met mensen uit alle 

lagen van de bevolking die zich weinig met elkaar bemoeien. De huidige woning is bij 53% 

een meergezinswoning. Onder de Terugtreders is huren populair, 72% woont in een 

huurwoning. Daarmee is dit het cluster waarbij huren het meest populair is. De huurprijs is 

gelijk aan het landelijke gemiddelde.  

 
Kwalitatieve omschrijving 

Een meerderheid van de Terugtreders is 55+; driekwart is alleenstaand of heeft de kinderen al 

het huis uit. Vandaar dat noch het werk, noch het gezin centraal staan. U heeft veel vrije tijd 

en trekt zich graag terug in huis voor rustige activiteiten of TV. Buitenshuis is zwemmen 

wellicht uw favoriete tijdsbesteding. Vrij wonen met veel ruimte wordt relatief onbelangrijk 

gevonden. Privacy en anonimiteit zijn echter wel belangrijk. Aan veel aanloop heeft u geen 

behoefte. U zoekt eenvoudige woning waar u weinig omkijken naar hebt, die staat in een 

overzichtelijke, veilige en dynamische woonomgeving. Dit houdt onder andere in: veel 

verschillende voorzieningen in de buurt zodat u alles bij de hand hebt, een buurt waar 

gewoond, gewinkeld en gewerkt wordt (centrum van een stad). 
 

Samenlevers 

 

Kernwaarden: huiselijkheid, (sportiviteit) 

Psychografische kenmerken 

 Het cluster samenlevers bevind zich in het midden van de BSR ruimte. Deze positie houdt in 

dat men niet cultuuraanvallend of cultuurbevestigend is. Daarnaast probeert men evenwicht te 

houden tussen het gezin en de carrière. Samenlevers zouden getypeerd kunnen worden als 

eigentijdse gezinnen.  

De consumenten uit deze groep vinden gezelligheid en de woonomgeving en “knus wonen” 

belangrijk. Zij hebben graag veel inloop in huis.  

 
Achtergrond kenmerken 

Van alle huishoudens behoort 17% tot de groep samenlevers. Het is een relatief jonge groep 

met een oververtegenwoordiging van 25 t/m 40-jarige. Net zo als bij de dynamische 

individualisten is het aandeel “gezinsfase” in dit cluster hoog. Bijna de helft van de 

Karakter: Spontaan, gezellig, interesse in anderen, vlot enthousiast, joviaal, een 

beetje ongeduldig 

Levensfase:  Samenwonend / gehuwd, kinderen 

Typering gezin:  Warm gezin, ruimdenkend gezin, sportief gezin 

Werk / beroep: Kantoormedewerker, secretaresse, receptioniste, parttime huisvrouw  

Vrije tijd: gezellig avondje met vrienden, actieve sportbeoefening 

Woonmotieven:  Gezelligheid in de woonomgeving, knus wonen, veel in- en uitloop, samen 

zorg voor de kinderen delen. 

Type huishouden: Meerpersoons (vaker 3 persoons), gezin 

Leeftijd:  veel 25 – 40-ers 

Gezinsinkomen: Modaal / boven modaal modaal 
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Karakter: Eerlijk, nuchter, gewoon, kalm, serieus 

Levensfase:  Gehuwd, twee of meer kinderen 

Typering gezin:  Gelukkig gezin, stabiel gezin, sportief gezin, ideaal gezin 

Werk / beroep: Ambtenaar middenstander, leraar, kantoormedewerker huisman  

Vrije tijd: Kamperen, thuis klussen, tuinieren 

Woonmotieven:  Gezelligheid in de woonomgeving, knus wonen, veel in- en uitloop, samen 

zorg voor de kinderen delen   

Type huishouden: Meerpersoons (>  3 persoons), gezin / post -gezin 

Leeftijd:  Veel 40 - 50-ers 

 

ezinsinkomen: Modaal / boven modaal 

 

samenlevers (49%) behoort tot de gezinnen. Het aandeel “post-gezin” is, zoals aan de hand 

van de leeftijd verwacht kan worden, relatief klein (20%). De Samenlevers zijn zwaarder 

vertegenwoordigd in de modale en bovenmodale inkomens.  

 
Huidige woonsituatie 

Samenwoners vormen qua huidige woonsituatie geen uitgesproken groep. Het type woning 

komt overeen met het gemiddelde. En dat geldt ook voor de eigendomsverhouding: 48% 

woont in een huurwoning, 52% woont in een koopwoning. Deze groep hecht wel waarde aan 

de omgeving. Samenlevers wonen naar eigen zeggen relatief vaker in een levendige en 

gezellige buurt. 

 
Kwalitatieve omschrijving 

 U ‘onderscheidt’ zich van de andere beschreven clusters door een gemiddelde positie. 

Samenlevers zijn doorsnee jonge gezinnen, tussen de 25 en 40 jaar oud. In z’n algemeenheid 

zou gesteld kunnen worden dat u goed in uw vel steekt, een goede buur bent en midden in de 

samenleving staat. Voor u is gedeelde zorg voor anderen, met name voor het eigen gezin, de 

eigen kinderen, een centraal gegeven in het leven. Gezelligheid is een belangrijke uitingsvorm 

van die zorg. Die gezelligheid wordt zowel gevonden binnen het eigen gezin als in de 

vriendenkring. Ook de directe woonomgeving speelt hierin een rol, familie speelt een minder 

belangrijke. U woont graag gezellig, knus. Aanloop wordt op prijs gesteld en privacy is dan 

ook minder van belang voor u. U bent ‘verankerd’ in de woonomgeving, niet vanwege 

geboorte, maar door het werk, de kinderen en de sportvereniging. U bent sportief, sociaal en 

bezig met en in huis en tuin.  
 

Stille Luxe 

Kernwaarden: huiselijkheid, ideale gezin 

Psychografische kenmerken 

Het cluster Stille luxe bevindt zich tussen carrière en gezinsgerichtheid, met een kleine 

voorkeur voor het gezin. In tegenstelling tot de Terugtreders en de Samenlevers, zijn de Stille 

Luxe veel meer georiënteerd op bevestiging van de geldende cultuur, de geldende 

maatschappelijke normen en waarden. Vrij wonen, niet te dicht op elkaar, veel ruimte en luxe. 

Echter in tegenstelling tot de Dynamische individualisten is dit niet voor de “uiterlijke 

schijn”. 

Daarnaast vormen gezelligheid in de buurt, een buurt met veel sociale contacten, belangrijke 

elementen in de typering van stille luxe. 

 
Achtergrond kenmerken 

Het cluster stille luxe blijkt 18% van de huishoudens te vormen. De veertigers en vijftigers 

zijn oververtegenwoordigd in dit cluster. Daardoor is er relatief een hoge gemiddelde leeftijd. 
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Door deze hogere leeftijd is het aandeel post-gezin groter dan gemiddeld (46%). Echter bijna 

de helft (47%) bevindt zich nog in gezinsfase.  

De stille luxe zijn zwaarder vertegenwoordigd in de groepen modaal en bovenmodaal. 

 
Huidige woonsituatie 

De Stille Luxe wonen vooral in buitenwijken van middelgroten plaatsen of dorpen. Het is 

meestal een ruime en nette buurt. Ruim driekwart woont in een eengezinswoning. Meestal 

vrijstaand of een hoekwoning. 61% Bezit een koopwoning uit de middenklasse 

 
Kwalitatieve omschrijving 

U bevindt zich tussen het carrièregerichte en het gezinsgerichte perspectief. Gelukkig gezin, 

stabiel gezin en samen de zorg voor de kinderen delen zijn belangrijke waarden voor u. U 

zoekt naar bevestiging van de geldende cultuur, geldende normen en waarden.  

Stille Luxe vormen doorsnee gezinnen van 40 tot 50 jarigen, aan de vooravond van het 

‘empty nest’. 

U houdt van gezelligheid, maar niet op een ‘dwangmatige’ wijze. Gezelligheid wordt zowel 

gevonden binnen het eigen gezin als in de vriendenkring. Ook de directe woonomgeving 

speelt hierin een rol, familie speelt een minder belangrijke. U bent ‘verankerd’ in de 

woonomgeving, niet vanwege geboorte, maar door het werk, de kinderen en de 

sportvereniging. U bent sportief, sociaal en bezig met en in huis en tuin. 

De klusjes thuis zullen grotendeels zelf opgepakt worden, maar beperkt zijn van schaal: kleine 

aanpassingen en onderhoud waarvoor materialen worden gekocht bij de Praxis of Karwei. 

Qua woninginrichting is functionaliteit troef: gemak in onderhoud zal bij aanschaf van 

bijvoorbeeld meubelen een belangrijke richtsnoer vormen. 
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Bijlage 9 (De verschillende woonmilieus beschreven) 
 

Centrum Stedelijk (7%) 

Een klein deel van de Nederlandse huishoudens heeft de nadrukkelijke voorkeur om in de stad 

te wonen (> 100.000 inwoners). De voornaamste reden om in de stad te gaan wonen is de 

dynamiek en de aanwezigheid van voorzieningen. De negatieve aspecten van de stad zoals de 

mindere veiligheid zijn hierbij geen belemmerende factor.  

In de directe woonomgeving is functiemenging gewenst, gepaard met laagbouw in een hoge 

dichtheid en een stedelijke setting. Echter middelhoogbouw met een lage dichtheid, eigen 

entree aan de straat en veel groen wordt ook gewaardeerd. De woningen waarnaar de 

voorkeur uitgaat zijn typisch stedelijke woningen. Hierbij val te denken aan een tussenwoning 

of een herenhuis met een authentieke of nostalgische architectuurstijl. Luxere woonvormen 

komen hier niet voor. Dit ondanks dat men zeer waarschijnlijk deze woningen niet afwijst, 

maar twijfelt aan het voorkomen en de betaalbaarheid van deze woningen in de stedelijke 

centra.  

De clusters met een grote binding met de binnenstand zijn de ongebonden, Terugtreders en 

samenlevers. Voor de rest is het kenmerkend dat ze vaak een hoge opleiding hebben, maar 

een in relatie tot de opleiding, een laag inkomen. 75% Van deze groep huurt in de huidige 

situatie.  

Modale gezinswijk (23%) 

De modale gezinswijk komt voornamelijk voor in de buitenwijken van dorpen, kleine en 

middelgrote steden (<250.000 inwoners). Een ligging aan de rand van de gemeente wordt 

minder gewaardeerd. De bewoners van deze gebieden zijn erg gesteld op hun sociale 

contacten in de omgeving, functiemenging in de buurt wordt nadrukkelijk afgewezen.  

In de woonomgeving wordt laagbouw in lange rijen geprefereerd boven andere woonvormen. 

Deze voorkeur is te verklaren door het lage inkomen (betere woonvormen zijn niet te betalen) 

en de waarde die wordt gehecht aan de interactie met de bewoners uit de directe omgeving.  

Dit cluster hecht veel waarde aan architectuur in de jaren 30 stijl en de doorzonwoning uit de 

jaren 50. In tegenstelling tot de andere woonmilieus wordt bij de modale gezinswijk weinig 

waarde gehecht aan een gevarieerd straatbeeld. 

De belangrijkste doelgroepen voor de modale gezinswijk zijn vooral te vinden in de lagere 

sociale klassen met een lage opleiding en inkomen (Verankerden, Terugtreders en stille luxe). 

Daarnaast is de gemiddelde leeftijd aan de hoge kant, waardoor doorgroeimogelijkheden 

beperkt zijn.  

 

Randmilieu (31%) 

Het randmilieu heeft een voorkeur voor kleinere plaatsen en dorpen. De gewenste bebouwing 

wordt getypeerd door laagbouw, bij voorkeur vrijstaand. Deze bebouwing moet staan in een 

parkachtige afwisselende omgeving, waarbij geen functiemenging is. Aangezien de financiële 

mogelijkheden nog (op dit moment) nog niet ver genoeg strekken is de tweekapper erg 

populair. Indien mogelijk wordt gekozen voor de vrijstaande woning. De stijl waarin deze 

woningen gebouwd dienen te worden is knus / romantisch, jaren 30 stijl of traditionele 

kenmerken zoals trapgevel of Jugendstilstijl.  

De belangrijkste groepen voor het randmilieu zijn gezinsgerichte, hogere sociale klasse. 

Hierbij valt te denken aan de samenlevers, verankerden en de individualisten.  
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Landelijk wonen (22%) 

De woonconsumenten die graag landelijk wonen hebben daar twee redenen voor. Ten eerste 

wordt er volgens hun te weinig kwaliteit in de stad aangeboden. Ten tweede verkiezen ze de 

veiligheid van het landelijke, boven de onveiligheid van de stad. Aan de aanwezigheid van 

voorzieningen, of een dynamische woonomgeving wordt geen waarde gehecht. Het gewenste 

woonmilieu bestaat uit vrijstaande laagbouw. Bij voorkeur een villawijk milieu met een 

vrijstaand huis (bungalow).  

De doelgroepen die landelijk wonen prefereren, bestaan uit huishoudens in de gezinsfase met 

een hoog opleidingsniveau en inkomen. De clusters waarbij deze kenmerken zijn terug te 

vinden zijn onder andere in de dynamische individualisten, stille luxe en Verankerden.  

 

Ontspannen Stedelijk (7%) 

Bij dit woonmilieu is duidelijk sprake van functie menging. Ontspannen Stedelijk kan op zich 

overal voorkomen. Echter een plek die goed te bereiken is, verdient de voorkeur. De directe 

woonomgeving vertoont kenmerken van randmilieu en landelijk wonen.  

De gewenste woonomgeving is vrijstaande laagbouw in een woonparkachtige omgeving. 

Er zijn geen specifieke doelgroepen aan te wijzen die voor Ontspannen Stedelijk kiezen. 

Opvallend is dat het inkomen en opleidingsniveau relatief wat lager zijn. 
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Bijlage 10 (Uitwerking dominante PMC’s) 
 

PMC cluster: Landelijk wonen - Dynamische Individualisten 

Het woonmilieu landelijk wonen behoort met 23 % van het totaal tot de grootste 

woonmilieus. Met 5% zijn de Dynamische Individualisten het meest voorkomende cluster 

binnen dit milieu. Waar het vorige cluster zich voornamelijk happy voelde in een levendige 

omgeving, waar altijd wat gebeurt, voelt deze groep zich meer op het gemak in een rustige 

omgeving. Veel waarde wordt gehecht aan luxe, vrijheid, “ ons soort mensen” en privacy.  

De karakteristieken van de Dynamische Individualist zijn, veel 30-ers, vaak een 

meerpersoonshuishouden (2p), met een hoge koopkracht. Momenteel wonen ze voornamelijk 

in een vrijstaande koopwoning (of twee onder een kap).  

De belangrijkste eis die aan de nieuwe plek gesteld wordt, is niet de nabijheid van werk, 

voorzieningen of sociaal netwerk, maar de woonkwaliteit,. Het moet een nette, ruime, rustige 

en veilige buurt zijn. Deze omgevingen zijn voornamelijk te vinden in de buitenwijken van 

middelgrote en kleinere gemeenten.  

De woning zelf is bij voorkeur een vrijstaande woning. Een twee-onder-een-kap heeft niet de 

voorkeur, maar biedt wel een alternatief. In de woning is een ruime woonkamer evenals een 

studeerkamer erg belangrijk. Indien mogelijk wordt gekozen voor het zelf bouwen. Dit 

wegens de grote keuzevrijheid die men daarbij heeft. De stijl van de woning is traditioneel en 

romantisch. Daarbij heeft de boerderette duidelijk de voorkeur. Moderne / vinex-achtige 

architectuur heeft geen voorkeur.  

 

PMC cluster: Randmilieu – samenlevers  

De samenlevers zijn voornamelijk 3 tot 4 persoonshuishoudens waarbij het hoofd van de 

huishouding tussen de 25 en 40 jaar is. Het inkomen is midden inkomens tot hoge inkomens. 

Deze groep is het Vinex-publiek bij uitstek. Ze ambiëren een ruime, groene, kindvriendelijke 

woonomgeving met onderwijsvoorzieningen. Daarnaast wordt waarde gehecht aan een 

gezellige buurt met sociale contacten. De woning is bij voorkeur van het type twee-onder-een-

kap die ligt in een rustige buitenwijk. Bij de woningkeuze wordt erg gelet op de 

architectonische vormgeving. Met name speelse of moderne architectuur wordt erg 

gewaardeerd. Hierbij kan gedacht worden aan afwijkende dakvormen. De aanwezigheid van 

voorzieningen heeft geen prioriteit. Wel wordt waarde gehecht aan een gevarieerde 

bewonerssamenstelling. De samenlevers blijven zo lang als mogelijk in hun woning wonen. 

Dit wegens de gebondenheid met de wijk en omgeving.  

De woning moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zo dient deze een bepaalde mate van 

flexibiliteit te hebben. Dit geldt voor de inrichting en voor de mogelijkheden voor 

verbouwing. Daarnaast wordt voorkeur gegeven aan een eigen kavel, waarbij de bouwer het 

initiatief heeft.  

 

PMC cluster stedelijk – ongebonden:  

 

In deze PMC kom je voornamelijk jongeren tegen. Hierbij valt te denken aan kleine 

huishoudens (50% is alleenstaand) rond de 20. Meer dan 2/3 heeft een woning in / nabij het 

stadscentrum. Dit is dan ook de favoriete locatie. De Ongebondenen heeft vaak een 

huurwoning (62%) in 52% van de gevallen betreft dit een meergezinswoning.  

De woonomgeving is voor deze groep zeer belangrijk. Het sfeerbeeld waaraan gedacht moet 

worden is een bruisende metropool van een grote stad. Je moet er kunnen wonen, werken en 

winkelen. Daarnaast moeten er voldoende voorzieningen zijn om uit te gaan. De 

bewonerssamenstelling is bij voorkeur zeer divers. Dit betreft niet alleen verschillende lagen 

van de bevolking, maar ook verschillende culturen. Grootschalige bouwprojecten worden 
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door deze groep niet gewaardeerd. De voorkeur betreft karakteristieke woningen in een 

organisch gegroeide omgeving. Of dit nu een eengezinswoning is, of een meergezinswoning 

is niet zo van belang. 

 

PMC cluster: Modale gezinswijk – Verankerden 

Dit cluster bestaat in tegenstelling tot de eerste twee clusters niet uit jongeren, maar uit 

ouderen. De koopkracht is modaal. Dit komt o.a. naar voren in de voor – en afkeuren van 

deze groep. Hierbij wordt duidelijk rekening gehouden met de financiële mogelijkheden. Er 

worden dan ook geen extreme keuzes gemaakt. De “ standaard” eengezinswoning heeft hun 

voorkeur. Het ouderen deel van deze groep heeft meer interesse in een meergezinswoning. De 

woonomgeving zou het beste getypeerd kunnen worden door huisje-boompje-beestje. Niks 

bijzonders, en veel standaard. Het ideaal type woning is de tweekapper, met een grote 

woonkamer.  

De woning ligt bij voorkeur in een buitenwijk van een kleinere gemeente of in stedelijke 

buiten centrummilieus. Hierbij dient bij voorkeur het stedelijke voorzieningenniveau met een 

dorpse “ kleinschalige” uitstraling gecombineerd te worden. Dit laatste kan komen doordat de 

grote stad als onveilig wordt beschouwd, en de kleinere dorpen als veiliger over komen.  
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Bijlage 11 (Uitwerking gesprek met drs. A. Lamme) 
 

Gesprek met drs. Adriaan Lamme, manager Research & Development bij The SmartAgent 

Company 

 

Alvorens de interviews bij de collega corporaties zijn afgenomen, is drs. Adriaan Lamme van 

de SmartAgent Company geïnterviewd. Bij het bestuderen van hun methode was er nog een 

aantal vragen open gebleven. Het doel van dit gesprek was enerzijds het nog meer verdiepen 

in de stof en de achterliggende gedachte. Anderzijds was het doel om beter voorbereid te zijn 

voor de interviews bij de collega corporaties. Het gesprek heeft in totaal twee uur en dertig 

minuten geduurd. De belangrijkste bevindingen uit dit gesprek worden hieronder benoemd. 

Daarna volgen enkele specifieke vragen en antwoorden. 

Sinds het uitkomen van het rapport Woonbeleving 2000 is de SmartAgent verder gegaan met 

het uitwerken van hun methode. Dit heeft echter nog niet geleid tot een nieuwe uitgave van 

het rapport. Doordat het een jonge methode is, is deze nog niet volgroeid. In de toekomst 

kunnen nog de nodige zaken onderzocht worden. Zo is nog geen inzicht in al dan niet 

conflicterende leefstijlen, en zijn de starters nog uit het onderzoek gelaten, omdat deze te 

weinig inzicht in de woningmarkt hebben en daarom geen realistische vraag hebben. Door de 

relatief korte tijd dat er leefstijlen informatie voor de woningmarkt worden verzameld, zijn er 

te weinig historische data om trends te kunnen voorspellen. Hierdoor is het nog niet mogelijk 

om de toekomstige woningbehoeften inzichtelijk te maken. Echter door de grote mismatch op 

het moment is dat geen probleem. 80% van de mensen zoekt naar 20% van de 

woningvoorraad. Tegen de tijd dat deze mismatch is opgelost, zijn er voldoende historische 

gegevens om voorspellingen te kunnen doen over de woningbehoeften in de toekomst. Het 

oplossen van die mismatch heeft echter de grootste prioriteit. Het gebruik van leefstijlen is 

dan ook noodzakelijk.  

Met betrekking tot de mogelijke problemen die de invoering kan opleveren, zoals klanten die 

de vragenlijst niet kunnen of willen invoeren of moeilijke balieherkenning, heeft de 

SmartAgent Company geen oplossingen. Dat moet de corporatie maar zelf uitzoeken.  

 

V De vragen die ik u stel hebben betrekking tot de resultaten zoals vermeld staan in 

Woonbeleving 2000. Is dit nog steeds het meest actuele rapport? 

A Ja, er is nog geen opvolger voor in de maak. 

V In het onderzoek staat vermeld dat de resultaten alleen zijn gebaseerd op de 

zelfstandig wonenden. Starters zijn in het rapport buiten beschouwing gelaten. Nu 

vormen starters een serieuze groep voor woningcorporaties. Kan u aangeven waarom 

deze groep niet is meegenomen? En wat anders zou zijn, indien deze groep wel wordt 

meegenomen? 

A De reden dat starters niet in de rapportage zijn meegenomen is omdat deze anders 

reageren dan de zelfstandig wonenden. Starters hebben een hoog ambitieniveau. Bij 

voorkeur woonden ze gelijk in een twee onder een kapper of soortgelijke woning. 

Doordat starters niet bekend zijn op de woningmarkt, hebben ze geen reëel beeld over 

de mogelijkheden. Indien deze onrealistische woonwensen worden meegenomen, zou 

een vertekend beeld ontstaan van de werkelijke woonwensen. In een later onderzoek 

zou deze groep wel kunnen worden meegenomen. Dan zou echter de methode om de 

informatie te verkrijgen aangepast moeten worden om realistischere antwoorden te 

krijgen. 

Verwacht wordt dat het meenemen hooguit een lichte verschuiving tot gevolg zou 

hebben. 
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V Bij het invullen van de vragenlijst word je uiteindelijk gepositioneerd als een stip in de 

ruimte. Daarna wordt aangegeven hoeveel procent bij bepaalde doelgroepen hoort. 

Een van de criteria van segmentatie zoals in de marketing literatuur wordt gebruikt, is 

dat je maar in een groep kan vallen. Het niet voldoen aan deze voorwaarde geeft 

problemen bij het toewijzen van personen in een cluster, en later weer bij het vinden 

van een geschikt woonmilieu. Het gevolg is immers dat er nog meer dan de door u 

benoemde 36 PMC’s bestaan. Daardoor ontstaat geen werkbare situatie meer. Waarom 

heeft u deze keuze gemaakt? En zijn deze gegevens ook anders te interpreteren? 

A Het heeft onder ander te maken met een technisch probleem van clusteranalyse. 

Daarnaast geeft deze weergave veel beter aan waar het om gaat. Iedereen is uniek en 

reageert anders. Het toevoegen aan groep is echter geen probleem. Indien hoger dan 

21% wordt gescoord bij één cluster, hoort deze significant bij dat cluster (hierbij moet 

de rest dan min of meer gelijkmatig verdeeld zijn) 

V Bij de genoemde voordelen van leefstijlen staat ook een stuk over conflicterende 

leefstijlen en leefstijlen die harmonieus naast elkaar kunnen leven. In het rapport is 

daar echter niets over te vinden. Waarom is dat niet meegenomen? 

A Rapport Woonbeleving 2000 is het eerste rapport over de woonwensen van de 

verschillende leefstijlen. Dit zou gezien kunnen worden als een soort basisrapport. 

Daarbij zijn de conflicterende leefstijlen niet meegenomen.  

V De records worden naar alle waarschijnlijkheid in een database verzameld. Ik kan me 

voorstellen dat het interessant is voor een woningcorporatie om te weten hoeveel 

Dynamische Individualisten er zijn van 70 en ouder. Ondanks dat die wel een 

bepaalde leefstijl hebben, vragen ze misschien wel om bepaalde aanpassingen in de 

woning. Zijn deze gegevens nog uit de database te halen? 

A Ja 

V Een van de doelen van leefstijlen is het gebruiken voor het ontwikkelen van een 

toekomstvisie. Daarvoor is het onder andere van belang dat er inzicht is in de 

toekomstige vraag. Daarvoor is het van belang dat er informatie is over de groei en 

afname van de verschillende clusters. Zijn er momenteel al voldoende gegevens om de 

verschuivingen te kunnen zien?  

A Woonbeleving wordt pas 4 jaar gebruikt. Daardoor zijn er nog geen historische data. 

Het is dus niet mogelijk om uitspraken te doen over de toe- of afname van de 

verschillende groepen. Daarnaast is het de vraag of je in staat kan zijn harde 

gegevens eruit te halen. Indien bij nieuwbouw gekeken wordt naar de match tussen de 

portefeuille en de vraag, moet dat meer dan genoeg informatie opleveren voor de 

toekomst. Momenteel is 80% van de woningzoekende op zoek naar 20% van hetgeen 

gebouwd is. De mismatch is dus enorm. Indien bij het bouwen de leefstijlen in acht 

worden genomen, zal deze mismatch minder worden. En zo ver is het nog lang niet. 

Door nu bij het bouwen gebruik te maken van leefstijlen bezit je nog het strategische 

voordeel dat je de eerste bent. Logisch is er vraag naar die woningen. 

V Voor een juiste beslissing moet de informatie ook niet verouderd zijn. En hoe gaat u 

het verouderen van de gegevens tegen? 

A Leefstijlen en woonmilieus zijn geen gegevens die snel niet valide zijn. Deze zijn dus 

voor een langere periode geldig. Het niet valide zijn van gegevens treedt vooral op in 

vernieuwende markten met snelle veroudering. Maar woningbouw is niet 

vernieuwend. 

V In vergelijking met demografische segmentatie heeft leefstijlsegmentatie een “wollig” 

karakter. Ik kan me voorstellen dat lang niet iedereen daardoor de methode serieus 

neemt. Dit kan onder ander weer tot gevolg hebben dat er valse records in de database 

komen of dat klanten het niet willen invullen. Hoe wordt daar mee omgegaan?  
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A Het valt mee, maar komt voor. Door de lange ervaring met leefstijlen hebben we wel 

een aantal controleprogramma’s kunnen inbouwen. 5 tot 10 procent van de enquêtes 

wordt door dat systeem eruit gehaald als mogelijk ongeschikt. Deze worden extra 

gecheckt. 

Indien mensen die methode niet serieus nemen en niet willen invullen is het hun 

probleem. Of het komt omdat de corporatie het nut niet genoeg kan laten blijken.  

V Bij de traditionele methode was het makkelijk om de klant te herkennen. Met slechts 

enkele vragen was het mogelijk deze in te delen. Nu is de klant moeilijker te 

herkennen. Mensen die de taal niet machtig zijn, zijn straks helemaal niet meer in te 

delen. Zijn er ook mogelijkheden te verzinnen die klantvriendelijker zijn, en toch 

betrouwbare informatie opleveren over de leefstijlen? 

A Een light-versie zou een reductie van de vragenlijst tot gevolg hebben. Leefstijlen zijn 

complex en lastig tot simpele vormen terug te brengen. Daardoor komt de 

betrouwbaarheid in gevaar. Maar het zou wel mogelijk zijn om b.v. 6 verhaaltjes te 

schrijven, waarbij ieder verhaaltje voor een leefstijl staat. Die methode is wel snel en 

beter in te leven voor de klanten. Echter niet 100% valide; 60% zou het moeten 

kunnen halen (gokje). 

V Bij sommige leefstijlbenaderingen wordt de theorie van Bordieux gebruikt. Die houdt 

onder andere in, dat je kapitaal dient te hebben om je leefstijl te uiten. Zijn bij het 

onderzoek soortgelijke gegevens tevoorschijn gekomen? 

A Niet echt. Daarnaast heb ik ook mijn bedenkingen bij die theorie. Geld is niet 

maatgevend. Het gaat om de drive ergens achter. Vermogen creëer je, en keuzes maak 

je zelf. Als je altijd wil uitgaan, vrienden ontmoeten en tot laat in de kroeg blijft 

hangen, zal je waarschijnlijk geen kinderen nemen, want dan heb je het geld en de tijd 

niet meer om uit te gaan. De leefstijl die je hebt, is de drive achter je keuzes. 

V Stel voor: een woningcorporatie met veel arbeiderswoningen in volksbuurten en 

weinig geld. Het woningbezit is dus homogeen, de mogelijkheden beperkt. Gezien de 

bestaande woonmilieus zullen daar voornamelijk maar twee leefstijlen voorkomen. 

Wat is daar dan het voordeel van werken met leefstijlen? 

A Het zou gebruikt kunnen worden bij het toewijzingsbeleid, kleinschalige verbeteringen 

in de beheersfeer, investeringsbeslissingen en het terugdringen van de beheers-

problematiek. 
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Bijlage 12 (vragenlijst interviews) 
 

 Welke segmentatiemethode gebruikt u nu?  

 Welke segmentatiemethode gebruikte u eerst? 

 Wat was de aanleiding om met een nieuwe leefstijl segmentatie te beginnen. 

 Waarom heeft u voor deze methode gekozen?  

 Wat waren de criteria die u daarvoor gebruikte?  

 Heeft u al ervaring met deze methode? 

 Wat is de relatie tussen de nieuwe methode en uw woningtoewijzingsysteem?  

 De traditionele methode maakte o.a. gebruik van inkomen, leeftijd en 

gezinssamenstelling. Segmentatie op basis van leefstijlen, maakt haast geen gebruik van 

deze gegevens, gebruikt u deze gegevens desondanks toch nog bij de toewijzing? 

 Wat is de relatie tussen de nieuwe methode en de volgende zaken? 

 Onderhoud 

 Renovatie 

 Herstructurering 

 Nieuwbouw 

 Productontwikkeling  

 Buurtbeheer 

 Zorg / wonen 

 Hoe worden de benodigde gegevens geanalyseerd? (zelf of door bureaus) 

 Welke voordelen denkt u te kunnen behalen / behaalt u m.b.v. leefstijlsegmentatie? 

 Opsporen gaten in de markt 

 Opsporen volume verandering segment 

 Nieuwe producten makkelijker te toetsen 

 Niche in de markt 

 Producten beter afstemmen op de groep b.v.: 

o Omgevingsniveau 

 Combineren leefstijlen / voorkomen combinaties 

 Voorzieningen 

 Ligging  

o Woning 

 Type 

 Afwerkingniveau 

 Indeling  

 Grootte  

o Diensten  

 Voldoet het aan het verwachtingspatroon? 

 Tegen welke moeilijkheden liep u bij de implementatie aan? 

Bestaand wijken kennen i.t.t. nieuwe wijken verschillende leefstijlen die niet altijd samen 

gaan. Hoe wordt omgegaan met de bestaande situatie versus de gewenste situatie in 

combinatie met leefstijlen? 
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Bijlage 13 (Uitwerking gesprek met de heer A.W.C. Peeters) 
 

Gesprek met Rian Peeters, projectleider strategisch voorraadbeheer bij Woonbronmaasoevers 

te Rotterdam. Deze corporatie heeft ongeveer 36.000 woningen verspreid over verschillende 

deelgemeenten. 

 

Het gesprek met de heer Peeters heeft plaatsgevonden op dinsdag 11 maart 2003 van 12:00 tot 

13:00. De oorspronkelijke bedoeling was dit gesprek te structureren aan de hand van de 

vragenlijst, zoals is te lezen in bijlage 12. Uiteindelijk is het een open gesprek geworden 

waarbij de heer Peeters het traject heeft toegelicht vanaf de aanleiding tot en met de manier 

waarop het uiteindelijk werkt. Gedurende dit gesprek zijn echter wel veel vragen beantwoord 

uit de vragenlijst. Eerst zal een korte samenvatting van het gesprek gegeven worden. Daarna 

worden de vragen zoals opgesteld in bijlage 12 beantwoord met de gegevens uit de 

gesprekken. 

 

Van de corporaties die de methode van the SmartAgent gebruiken, is Woonbronmaasoevers 

er een. Deze heeft de methode reeds geïmplementeerd in het dagelijkse gebruik. Zo zijn voor 

de verschillende complexen PMC’s opgesteld die rekening houden met de leefstijlen. 

Daarnaast wordt er bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw, evenals toewijzing rekening 

gehouden met de leefstijlen.  

Om te klanten in te delen in de verschillende clusters is in samenwerking met The 

SmartAgent Company een verkorte vragenlijst samengesteld. Deze bevat twee vragen en vier 

stellingen. Deze lijst neemt minder dan een A4-tje in beslag. De voordelen van deze methode 

is dat de klanten het kunnen invullen zonder medewerking van de medewerkers van de 

woningcorporatie. Zelfs voor mensen die de taal nauwelijks machtig zijn, is het met hulp goed 

in te vullen. Op deze manier is het relatief eenvoudig een goed beeld te krijgen van de 

verschillende leefstijlen die bij hen huren. Deze methode heeft een betrouwbaarheid van 70%, 

hetgeen door hen als genoeg wordt ervaren. De gegevens die deze vragen opleveren, worden 

alleen gebruikt voor het beleid. Het wordt de mensen dan ook niet verplicht gesteld te kiezen 

voor een woning overeenkomstig aan hun leefstijl. De woningen worden aangeboden met foto 

en beschrijving van een buurt / omgeving. Daarin staan dan de kenmerken die voor een 

leefstijl specifiek van belang zijn. Mensen met een bepaalde leefstijl zullen zich aangesproken 

voelen. Mensen die de leefstijl niet hebben zullen geen interesse in die woning hebben. Zelfs 

mensen die de vragenlijst niet hebben ingevuld zullen dus een woning met omschrijving 

vinden die hen aanspreekt. Hierdoor is het niet noodzakelijk om de klant te herkennen die een 

bepaalde leefstijl heeft. De klant herkent immers zelf zijn leefstijl en bijbehorende woning, 

zelfs zonder het door te hebben. 

Deze omschakeling heeft invloed op alle delen van het bedrijf. Op buurtniveau werd vroeger 

de kwaliteit gemeten. De aspecten die te laag scoorden werden bijgestuurd. Nu met leefstijlen 

wordt er anders over gedacht. Door telkens alles wat onvoldoende scoort aan te pakken 

worden alle wijken ongeveer gelijk. Het worden grijzen buurten. Doordat nu in leefstijlen 

wordt gedacht wordt juist het verschil benadrukt. Hierdoor krijgt een wijk weer meer eigen 

smoel. Van alle woningen / wijken is nagegaan welke leefstijlen eventueel erbij kunnen 

passen. Daarna is een keuze gemaakt welke leefstijlen gewenst zijn. Van sommige is het 

duidelijk dat die niet echt bij elkaar passen. Neem nu Verankerden en Terugtreders. Beide zijn 

leefstijlen die in “volksbuurten” voorkomen. Echter de ene is een soort clan van mensen die 

hetzelfde denken en veel samendoen. De andere wil juist anoniem zijn. Niemand die zich 

ergens mee bemoeit. Ze kunnen beide in dezelfde wijk wonen, maar dat kan makkelijk tot 

conflicten / verminderd woongenot leiden. Hiermee moet duidelijk rekening gehouden 
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worden bij het kiezen van een leefstijl. Bij andere leefstijlen speelt dit niet zoveel en kan er op 

twee verschillende leefstijlen gericht worden. 

Wanneer gekeken is welke leefstijlen bij een woning horen, kunnen de verschillende 

beheeraspecten van de woning aangepast worden aan de leefstijl. In sommige gevallen zal dat 

inhouden dat er weinig gedaan wordt. In andere gevallen zal er meer kunnen gebeuren in een 

wijk / aan een woning. Hierbij kan gedacht worden aan een andere entree en het aanpassen 

van het groen in een wijk. 

Bij wijken waar weinig gebeurt kan dat verschillende redenen hebben. Zo kan het zijn dat de 

wijk al redelijk in elkaar zit, het geld ontbreekt, of dat de wijk op de nominatie staat om 

gesloopt te worden. In het laatste geval kan het interessant zijn om te kijken welke leefstijlen 

er zijn, en welke er gewenst worden in de toekomst. Hier kan dan bij de herstructurering 

rekening mee gehouden worden.  

 

 

V Welke segmentatiemethode gebruikt u nu? 

A Methode ontwikkeld samen met the SmartAgent Company i.c.m. demografische gegevens 

V Welke segmentatie methode gebruikte u eerst? 

A Demografische segmentatie 

V Wat was de aanleiding om met een nieuwe leefstijl segmentatie te beginnen? 

A Veel mensen zijn ontevreden met de huidige woonsituatie. De corporatie moet meer voor 

de mensen doen dan alleen het aanbieden van woningen. Om goed in te kunnen spelen op 

de woonwensen van de huurders is het van belang om deze goed te kennen. Door middel 

van leefstijlen krijg je inzicht in de wensen en motieven van de klant.  

De traditionele meetmethoden voor wijken kreeg je allemaal gemiddelde wijken. Indien 

bepaalde aspecten slecht scoorden ging je deze verbeteren. Nu doen we dat niet meer. 

Het verschillende karakter van verschillende buurten wordt benadrukt.  

V Waarom heeft u voor deze segmentatiemethode gekozen? 

A Van de gangbare segmentatie methoden, zijn alleen de methode van Motivaction en The 

SmartAgent kwantificeerbaar. De andere zijn gebaseerd op selectieve waarneming en 

intuïtie. Er liggen geen modellen en / of methoden aan ten grondslag.  

Het verschil tussen Motivaction en The SmartAgent Company (in het kort) is dat 

Motivaction segmenteert van buitenaf. Eerst worden de groepen benoemd, dan gekeken 

wie erin past. The SmartAgent Company heeft eerst gekeken wie de mensen zijn en wat ze 

willen. Op basis daarvan zijn de groepen samengesteld. Daarom is gekozen voor die 

methode. 

V Wat waren de criteria die u daarvoor gebruikte? 

A Zie bovenstaande vraag. De andere vielen af. 

V Heeft u al ervaring met deze methode? 

A Ja deze week is voor het eerst geadverteerd met deze leefstijlen als basis. Het eindproduct 

dient nog bijgeschaafd te worden, maar is al operationeel. 

V Wat is de relatie tussen de nieuwe methode en uw toewijzingssysteem? 

A De laatste jaren was duidelijk te merken dat mensen niet meer de woning kregen die ze 

wenste. Vandaar dat begonnen is met het loten bij woningen. Indien een woning vrijkomt 

kunnen mensen daarop reageren. Ze kunnen tot maximaal 3 bonnen insturen voor een 

woning (meer kans). Alle andere zaken zoals inkomen en gezinssamenstelling zijn 

losgelaten. We hanteren twee prijzen. Mensen die nog in het ziekenfonds zitten krijgen 

een korting. De andere mensen betalen de normale prijs. Bij het adverteren wordt 

duidelijk de buurt en woning omschreven in bewoording die past bij de leefstijl die hoort 

in die buurt. We gaan ervan uit dat iemand die van drukte en lawaai houdt, niet zal 

reageren op een appartement in een rustige groene wijk. Maar dat staat wel vrij. 
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Iedereen mag wonen waar die wil. Maar dient zich wel aan te passen aan de omgeving. 

Bij appartementen wordt dat gecontroleerd doordat mensen samen afspraken maken over 

wat wel en niet mag in de flat. Die moeten door een nieuwe huurder worden ondertekend. 

V Wat is de relatie tussen de nieuwe methode en de volgende zaken? Onderhoud, renovatie, 

herstructurering, nieuwbouw, productontwikkeling, buurtbeheer en zorg/wonen. 

A De nieuwe methode is al tot PMC niveau doorgevoerd. Daardoor wordt het eigenlijk op 

alle terreinen gebruikt. (Enige dat niet te sprake is gekomen zijn productontwikkeling en 

zorg / wonen). 

V Hoe worden de benodigde gegevens geanalyseerd? 

A Momenteel is er een goede samenwerking met The SmartAgent Company. Dit heeft tot nu 

toe geresulteerd in een verkorte vragenlijst. Die bestaat uit twee vragen en vier stellingen. 

Daarmee kan met 70% zekerheid de leefstijl worden vastgesteld. Dat is voor ons genoeg. 

Het voordeel is dat iedereen deze lijst kan invullen. Zelfs buitenlanders. Daarnaast is het 

makkelijker en sneller. Deze gegevens worden eigenlijk alleen maar beleidsmatig 

gebruikt. Je wil weten hoeveel mensen met een bepaalde leefstijl er zijn. Deze gegevens 

veranderen eigenlijk ook niet zo snel. De mensen reageren op een woning die hun leuk 

lijkt. De omschrijving past dan wel bij hun leefstijl, maar de keuze is aan hun. Ze hoeven 

eigenlijk zelf hun leefstijl niet eens te kennen. De gegevens worden door een 

computerprogramma van de SmartAgent verwerkt. 

V Welke voordelen denkt u te behalen / behaalt u m.b.t. leefstijlensegmentatie? 

A Deze vraag is niet gesteld. Het belangrijkste doel is dat de mensen een woning hebben die 

voldoet aan hun wensen, of het maximale is dat mogelijk is om eraan te voldoen. Het is 

dus het beter afstemmen van de producten op de groep. 

V Tegen welke moeilijkheden liep u tijdens de implantatie aan? 

A Door de nauwe samenwerking met The SmartAgent Company waren er geen grote 

moeilijkheden waar we niet uitkwamen. 

V Heeft u last van het wollige karakter van de materie? Zodat klanten het nut er niet van 

inzien, of de vragen niet goed kunnen invullen? 

A De nieuwe verkorte vragenlijst werkt goed. Bij de lange moesten de meeste klanten 

geholpen worden met het invullen. Nu kunnen ze het zelfstandig. Het invullen gebeurt uit 

vrije wil en werkt goed. 
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Bijlage 14 (Gesprek met drs. Ch. H. Stelder) 
 

De heer Stelder is hoofd strategie, advies en innnovatie bij Saenwonen te Zaandam 

 

V Welke segmentatiemethode gebruikt u nu? 

A Methode ontwikkelt samen met the SmartAgent, Daarnaast worden de woningen 

gedifferentieerd naar onder en boven de huursubsidiegrens of op basis van kwaliteit. 

V Welke segmentatie methode gebruikte u eerst? 

A Indien door de overheid een differentiatie verplicht was, werd gebruik gemaakt van   

demografische segmentatie. Intern werd daar geen gebruik van gemaakt. Intern is 

halverwege de jaren 90 de demografische segmentatie vervangen door een 

kwaliteitsindeling. Hierbij werden de woningen ingedeeld in groepen met ongeveer 

dezelfde kwaliteit. De huurders waren vrij om te kiezen waar ze wilden wonen. Destijds is 

er alleen maar gekeken naar de huursubsidiegrens. De primaire doelgroep kon kiezen 

voor woningen tot de huursubsidiegrens. De niet primaire doelgroep voor woningen vanaf 

de huursubsidiegrens. Hieruit bleek dat mensen kiezen voor de betere kwaliteit woningen. 

In enkele gevallen wordt er slechts bijgestuurd. (max. 10%) Dit bijsturen gebeurt door 

wel criteria te stellen voor woningen, meestal betreffende de gezinssamenstelling of 

inkomen. 

V Wat was de aanleiding om met een nieuwe leefstijl segmentatie te beginnen? 

A Uit eigen ervaring bleek al dat verschillende mensen kozen voor verschillende 

kwaliteiten. Echter we hadden geen inzicht in wie wat wilde en waarom. 

Leefstijlensegmentatie geeft daarin wel inzicht. 

V Waarom heeft u voor deze segmentatiemethode gekozen? 

A Bij het lezen van woonbeleving 2000 bleek dat het mogelijk was de problemen die er 

waren op te lossen. Het gaf inzicht in de dingen die we al vermoeden maar nooit konden 

benoemen. Het bevestigde het eigen gevoel. Er zijn wel andere bedrijven bezig met het 

ontwikkelen wan een leefstijlen / woonmilieu segmentatie, maar die van de SmartAgent is 

ontwikkeld speciaal voor de woningmarkt. Degene die goed te vergelijken is daarmee is 

de methode van Motivaction deze is in tegenstelling tot de methode van The SmartAgent 

(die is inductief), deductief vandaar dat deze afviel. 

V Wat waren de criteria die u daarvoor gebruikte? 

A Er waren geen andere methoden die aansloten op ons denkbeeld. 

V Heeft u al ervaring met deze methode? 

A Er is al een verkennend onderzoek geweest. De reden daarvoor was dat de woningmarkt 

in Zaanstad afwijkt van de landelijke woningmarkt. Daarom wilde we eerst weten of het 

wel mogelijk was om verschillende doelgroepen te ontdekken in de woningmarkt en of dat 

er voldoende verschillen waren om bruikbaar te kunnen zijn. Hieruit is gekomen dat het 

geschikt is. Binnen de organisatie wordt nu al ongeveer 2 jaar gebruik gemaakt van deze 

methode. D.w.z. er is begonnen met ervoor te zorgen dat de medewerkers deze methode 

kenden. Bij de interne communicatie wordt nu al gesproken in de verschillende 

benamingen zoals benoemd door The SmartAgent Company 

V Wat is de relatie tussen de nieuwe methode en uw toewijzingssysteem? 

A De laatste jaren zijn de huurders bij ons vrij om te kiezen voor een woning die ze zelf 

geschikt lijkt. Wij hebben alle criteria losgelaten. Dus vandaar dat er niet een echte 

relatie is. Maar aan de andere kant kunnen de mensen kiezen voor een woning die bij hun 

leefstijl past. Dus de toewijzing vindt wel plaats in dezelfde sfeer. Bij het adverteren 

willen we in de toekomst de leefstijl er ook bij gaan doen. Er wordt gedacht de 

verschillende leefstijlen een kleur te geven en dat als extra informatie bij de advertentie te 
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zetten. Daarnaasteen foto van de woning en een omschrijving van de huidige leefstijl / 

woonomgeving.  

V Wat is de relatie tussen de nieuwe methode en de volgende zaken? Onderhoud, renovatie, 

herstructurering, nieuwbouw, productontwikkeling, buurtbeheer en zorg/wonen. 

A Onderhoud / beheer: duidelijke communicatie met de bewoners. Ook kijken wat ze zelf 

wel of niet willen. Ondertussen is bekend dat in het verleden veel zaken de bewoners door 

de strot is geduwd, wat ze eigenlijk niet wilden. Een voorbeeld is extra hang- en 

sluitwerk. Sommige leefstijlen hebben daar helemaal geen behoefte aan. (touwtje door de 

brievenbus). Dus bij onderhoud en beheer duidelijker kijken naar de wensen van de 

mensen. Dit geldt natuurlijk ook voor product ontwikkeling. Sommige leefstijlen willen 

niets. Anderen hebben meer behoefte aan extra voorzieningen. Door gebruik te maken 

van leefstijlen kan van tevoren worden ingeschat wat de behoefte is aan een bepaalde 

dienst. 

A Bij herstructurering kan duidelijk gekozen worden voor een bepaalde kleur / leefstijl. 

Deze is afhankelijk van de locatie. Aangezien we tegen die tijd voldoende klant records 

hebben, kunnen we dan mensen uit de gekozen leefstijl benaderen om hun wensen 

kenbaar te maken. Hierdoor zijn de demografische gegevens dan niet meer nodig.  

V Hoe worden de benodigde gegevens geanalyseerd? 

A Door The SmartAgent Company.  

V Welke voordelen denkt u te behalen / behaalt u m.b.t. leefstijlensegmentatie? 

A Zorgen dat de mensen passende woonruimte hebben. Daarnaast het kunnen benoemen 

van bepaalde problemen, en inzicht te verkrijgen in de oorzaken. 

V Tegen welke moeilijkheden liep u tijdens de implementatie aan? 

A Om ervoor te zorgen dat deze methode ging werken was er veel tijd nodig om te lobbyen. 

Saenwonen is een kleine corporatie. Om de leefbaarheid in de stad aan te pakken dienen 

we samen te werken met de andere corporaties en de verschillende overheden. Dit heeft 

veel tijd gekost, maar is uiteindelijk gelukt.  

V Heeft u last van het wollige karakter van de materie? Zodat klanten het nut er niet van 

inzien, of de vragen niet goed kunnen invullen? 

A Nee, de respons is goed te noemen. Daar zijn geen problemen mee.  
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Bijlage 15 (Woning en woonomgevingkenmerken) 
 

Woningkenmerken Woonomgevingkenmerken 

Grootte woonkamer 

Grootte keuken 

Grootte badkamer 

Grootte hoofdslaapkamer 

Grootte tweede slaapkamer 

Grootte bergruimte 

Grootte tuin 

Aantal slaapkamers 

Relatie vertrekken 

Voorzieningen badkamer 

Verwarming 

Geluidsisolatie 

Warmte-isolatie 

Bereikbaarheid winkels 

Bereikbaarheid basisschool 

Bereikbaarheid 

speelvoorzieningen 

Bereikbaarheid bushalte 

Bereikbaarheid centrum 

Bereikbaarheid medische 

voorzieningen 

Uiterlijk gebouwen 

 

Kwaliteit 

parkeervoorzieningen 

Verkeerslawaai  

Verkeersgevaar 

Stank / lawaai industrie 

Vandalisme 

Vervuiling 

Sociale veligheid 

Gedrag buurtbewoners 

 Kwaliteit bestrating 

Kwaliteit 

groenvoorzieningen 
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Bijlage 16 (Indeling van de woningen van Trudo) 
 

Complex Complex naam Aantal woningen Huidige pmc Buurtnaam Woonmilieu 

200001 Kruidenbuurt (Heezerweg) 196 huurgarant a stratum / kruidenbuurt modale gezinswijk 

200002 Kruidenbuurt (Laurierstraat) 230 huurgarant a stratum / kruidenbuurt modale gezinswijk 

200003 Kruidenbuurt (2e Kruizemuntstraat) 234 huurgarant a stratum / kruidenbuurt modale gezinswijk 

200004 Kalmoestraat 77 huurgarant a stratum / kruidenbuurt modale gezinswijk 

200124 Lakerlopen (Mesdag/J.Marisplein) 58 huurgarant a tongelre / lakerlopen modale gezinswijk 

100006 Hemelrijken (De Ruijterstraat) 11 huurgarant a woensel / hemelrijken modale gezinswijk 

100001 Edisonstraat 241 huurgarant a woensel / groenenwoud modale gezinswijk 

100002 Edisonstraat 370 huurgarant a woensel / groenenwoud modale gezinswijk 

100005 Archimedesstraat 21 huurgarant a woensel / groenenwoud modale gezinswijk 

100102 Franklinstraat 32 huurgarant a woensel / groenenwoud modale gezinswijk 

100004 Kronehoefstraat 15 huurgarant a woensel / kronehoef modale gezinswijk 

300001 Stratum/Gestel 230 huurgarant a gestel / bennekel modale gezinswijk 

100103 Groenewoudseweg 170 huurgarant a woensel / groenenwoud modale gezinswijk 

300110 Maria van Bourgondielaan 14 huurgarant a gestel / hagenkamp randmilieu 

200111 Fabritiuslaan 48 huurgarant b stratum / burgplan modale gezinswijk 

200006 Rembrandtplein (Lakerlopen) 221 huurgarant b tongelre / lakerlopen modale gezinswijk 

200113 Lakerlopen 206 huurgarant b tongelre / lakerlopen modale gezinswijk 

200005 Johannusburgstraat 142 huurgarant b tongelre / doornakkers modale gezinswijk 

200101 Rustenburgstraat 50 huurgarant b tongelre / doornakkers modale gezinswijk 

200106 Kaapseweg (Memlinckstraat) 83 huurgarant b tongelre / doornakkers modale gezinswijk 

200008 Urkhovensestraat 11 huurgarant b tongelre / geestenberg modale gezinswijk 

100311 Van Galenstraat 12 huurgarant b woensel / hemelrijken modale gezinswijk 

100319 Van Galenstraat 3 huurgarant b woensel / hemelrijken modale gezinswijk 

200102 Lokomotiefstraat/Telefoonstraat 50 huurgarant b tongelre / geestenberg modale gezinswijk 

100007 Gen. Dibbetslaan 33 huurgarant b woensel / generalenbuurt modale gezinswijk 

300002  14 huurgarant b strijp / schoot modale gezinswijk 

300101 Sportlaan 86 huurgarant b strijp / het ven modale gezinswijk 

300006 Zeelsterstraat 9 huurgarant b  modale gezinswijk 

300705 Vestdijk 8 kamers binnenstad centrum stedelijk 

300707 Tramstraat 21 kamers binnenstad centrum stedelijk 

300708 Kerkstraat 11 kamers binnenstad centrum stedelijk 

300341 Van Egmondstraat 5 kamers centrum / de bergen centrum stedelijk 

300703 Oude Muziekschool 39 kamers centrum / de bergen centrum stedelijk 

300704 Julianastraat 6 kamers centrum / de bergen centrum stedelijk 

300706 Grote Berg 18 kamers centrum / de bergen centrum stedelijk 

200701 Parklaan 12 kamers tongelre / villapark modale gezinswijk 

200702 Tongelresestraat 5 kamers tongelre / lakerlopen modale gezinswijk 

100701 Wenckenbachstraat 8 kamers woensel / groenenwoud modale gezinswijk 

100702 Edisonstraat 29 kamers woensel / groenenwoud modale gezinswijk 

300702 St. Severusstraat 8 kamers strijp / philipsdorp modale gezinswijk 

300701 Strijpsestraat 4 kamers strijp / schouwbroek randmilieu 

100703 Boschdijk 41 kamers woensel / hemelrijken voorzieningen milieu 

300012 ST. Catharinastraat 10 klassiek huren centrum / de bergen centrum stedelijk 

300339 Heilige Geeststraat 11 klassiek huren centrum / de bergen centrum stedelijk 

300317 Treffinaflat 12 klassiek huren strijp / eliasterrein centrum stedelijk 

200103 Rector Baptistlaan (Krabo) 136 klassiek huren stratum / sintenbuurt modale gezinswijk 

200105 Hadewych/St. Goedele (Krabo) 104 klassiek huren stratum / sintenbuurt modale gezinswijk 

200107 St. Gerlachstraat 96 klassiek huren stratum / sintenbuurt modale gezinswijk 

200109 St. Romboutstraat 64 klassiek huren stratum / sintenbuurt modale gezinswijk 

200305 St. Romboutstraat 7 klassiek huren stratum / sintenbuurt modale gezinswijk 

100008 Marconilaan 7 klassiek huren woensel / limbeek modale gezinswijk 

100104 Spinnerstraat/Looierstraat 75 klassiek huren woensel / gildenbuurt modale gezinswijk 



           

116  Afstudeerscriptie 

100105 Verwerstraat (Schoenmakerstraat) 28 klassiek huren woensel / gildenbuurt modale gezinswijk 

300312 Lodewijk Napoleonplein 10 klassiek huren strijp / eliasterrein modale gezinswijk 

300313 Mecklenburgstraat 20 klassiek huren strijp / eliasterrein modale gezinswijk 

300319 Hagenkampweg Noord 25 klassiek huren strijp / eliasterrein modale gezinswijk 

300306 Gestelsestraat 4 klassiek huren gestel /schrijversbuurt modale gezinswijk 

300345 Hof van Eden 12 klassiek huren gestel /schrijversbuurt ontspannen stedelijk 

100310 Baffinlaan/Gen. Reynderslaan 43 klassiek huren woensel / generalenbuurt randmilieu 

300342 Kerkakkerstraat 5 klassiek huren strijp / schouwbroek randmilieu 

200009 Geldropseweg 6 klassiek huren stratum rochusbuurt voorzieningen milieu 

200303 Leostraat 31 M.C. verkoop stratum gerardusplein modale gezinswijk 

200122 Geert Grotestraat 3 M.C. verkoop stratum / burgplan modale gezinswijk 

200123 J. van Eyckgracht 1 M.C. verkoop stratum / burgplan modale gezinswijk 

200120 Thomas A. Kempislaan 12 M.C. verkoop stratum / sintenbuurt modale gezinswijk 

200121 Piuslaan 26 M.C. verkoop stratum / sintenbuurt modale gezinswijk 

200104 Rubensstraat 5 M.C. verkoop tongelre / lakerlopen modale gezinswijk 

100009 Hemelrijken 5 M.C. verkoop woensel / limbeek modale gezinswijk 

300011 Vonderkwartier West 3 M.C. verkoop strijp / eliasterrein modale gezinswijk 

300010 Theresiaparochie 16 M.C. verkoop strijp / schouwbroek modale gezinswijk 

300106 Bennekel 39 M.C. verkoop gestel / bennekel modale gezinswijk 

300107 Bennekel 53 M.C. verkoop gestel / bennekel modale gezinswijk 

300108 Bennekel 37 M.C. verkoop gestel / bennekel modale gezinswijk 

200114 P. Donderstraat 38 M.C. verkoop stratum tuindorp randmilieu 

200115 St. Leonardusstraat 39 M.C. verkoop stratum tuindorp randmilieu 

200116 St. Hubertusstraat 38 M.C. verkoop stratum tuindorp randmilieu 

200119 St. Bonifaciuslaan 6 M.C. verkoop stratum / sintenbuurt randmilieu 

200301 Verheesstraat 13 M.C. verkoop tongelre / geestenberg randmilieu 

100109 Oude Gracht 69 M.C. verkoop woensel / oude gracht randmilieu 

100306 Lyonhof 36 M.C. verkoop woensel / achtsebarrier randmilieu 

100327 Girondelaan 5 M.C. verkoop woensel / achtsebarrier randmilieu 

100304 Vaartbroek 38 M.C. verkoop woensel / vaartbroek randmilieu 

300109 Jan van de Noot 1 M.C. verkoop gestel /schrijversbuurt randmilieu 

300346 Hagenkampweg Zuid 6 M.C. verkoop gestel / oude spoorbaan randmilieu 

300301 Genderbeemd 56 M.C. verkoop gestel genderbeemd randmilieu 

300302 Genderbeemd 56 M.C. verkoop gestel genderbeemd randmilieu 

200007 IrisBuurt/Rochusbuurt 3 M.C. verkoop stratum rochusbuurt voorzieningen milieu 

300004 Grote Berg/Heilige Geeststraat 4 nieuwe huren centrum / de bergen centrum stedelijk 

300005 Bergstraat 3 nieuwe huren centrum / de bergen centrum stedelijk 

300329 Spyndhof 39 nieuwe huren centrum / de bergen centrum stedelijk 

300348 Don Boscostraat 21 nieuwe huren centrum / de bergen centrum stedelijk 

300349 Luciferstraat 32 nieuwe huren centrum / de bergen centrum stedelijk 

200010 Leenderweg 6 nieuwe huren stratum heistraat centrum stedelijk 

200011 Leenderweg 6 nieuwe huren stratum heistraat centrum stedelijk 

200304 Leenderweg 6 nieuwe huren stratum heistraat centrum stedelijk 

300316 Treffinaflat 33 nieuwe huren strijp / eliasterrein centrum stedelijk 

300335 Vonderweg 27 nieuwe huren strijp / philipsdorp ontspannen stedelijk 

300345 Hof van Eden 16 nieuwe huren gestel /schrijversbuurt ontspannen stedelijk 

300340 Hagenkamp Noord 42 nieuwe huren strijp / eliasterrein randmilieu 

300308 Steijgerweg 40 nieuwe huren strijp / engelsbergen randmilieu 

300007 Hoogstraat 16 nieuwe huren gestel / oude spoorbaan randmilieu 

200112 Tivolilaan 40 o/a huren stratum / sintenbuurt modale gezinswijk 

200108 Quinten Matsyslaan 32 o/a huren tongelre / doornakkers modale gezinswijk 

100101 Nieuwe Fellenoord 22 o/a huren woensel / hemelrijken modale gezinswijk 

100003 Acht 30 profijt egw woensel / acht landelijk wonen 

100317 Nierstraat (Amstelstraat) Acht 10 profijt egw woensel / acht landelijk wonen 

200110 Fabritiuslaan 143 profijt egw stratum / burgplan modale gezinswijk 

100316 Van Kinsbergenstraat 6 profijt egw woensel / hemelrijken modale gezinswijk 
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100315 Slagerstraat 4 profijt egw woensel / gildenbuurt modale gezinswijk 

100106 Dr. Berlagelaan 74 profijt egw woensel / mensfort randmilieu 

300105 Hagenkamp (laagbouw) 159 profijt egw strijp / eliasterrein randmilieu 

300303 Strijpsestraat/Severusstraat 10 profijt egw strijp / philipsdorp randmilieu 

300304 Hoek Strijpsestraat/Severusstraat 19 profijt egw strijp / philipsdorp randmilieu 

300327 Den Bult 21 profijt egw strijp / philipsdorp randmilieu 

300358 Den Bult 5 profijt egw strijp / philipsdorp randmilieu 

300008 Botenbuurt (grote woningen) 2 profijt egw strijp / schouwbroek randmilieu 

300009 Botenbuurt (kleine woningen) 2 profijt egw strijp / schouwbroek randmilieu 

300332 Botenlaan/Blazerstraat 36 profijt egw strijp / schouwbroek randmilieu 

300333 Botenlaan/Strijpsestraat 35 profijt egw strijp / schouwbroek randmilieu 

100111 Pieter de Swartstraat 136 profijt egw woensel / mensfort randmilieu 

100115 Barrierweg 104 profijt egw woensel / mensfort randmilieu 

100108 Vlasserstraat 30 profijt egw woensel / generalenbuurt randmilieu 

100309 Baffinlaan/Hudsonlaan 25 profijt egw woensel / oude toren randmilieu 

300323 J. Deckers/P. van Grienven 38 profijt egw strijp / eliasterrein randmilieu 

300330 J. Deckers/Willemstraat 38 profijt egw strijp / eliasterrein randmilieu 

300309 Tjalkstraat/Klipperstraat 8 profijt egw strijp / schouwbroek randmilieu 

300310 St. Trudostraat 40 profijt egw strijp / schouwbroek randmilieu 

300314 Botter/Logger 36 profijt egw strijp / schouwbroek randmilieu 

300320 Schippershof 37 profijt egw strijp / schouwbroek randmilieu 

300352 Schoener / Bark 26 profijt egw strijp / schouwbroek randmilieu 

300360 Botenlaan 28 profijt egw strijp / schouwbroek randmilieu 

100314 Griftlaan Acht 17 profijt egw strijp / mispelhoef randmilieu 

300357 Snoekstraat / Palingstraat 22 profijt egw gestel / oude spoorbaan randmilieu 

300102 Vivaldistraat 83 profijt egw gestel / genderdal randmilieu 

300104 Grieglaan 45 profijt egw gestel / genderdal randmilieu 

100305  44 profijt egw   

300337 Eliasterrein 1 94 profijt mgw strijp / engelsbergen centrum stedelijk 

300338 Eliasterrein 2 2 profijt mgw strijp / engelsbergen centrum stedelijk 

200118 Jeroen Boschlaan 1 64 profijt mgw tongelre / lakerlopen randmilieu 

200306 Jeroen Boschlaan 2 60 profijt mgw tongelre / doornakkers randmilieu 

200302 't Busselke/Locomotiefstraat 44 profijt mgw tongelre / geestenberg randmilieu 

300326 USFA-terrein 15 profijt mgw strijp / philipsdorp randmilieu 

300361 Willemstraat 9 profijt mgw strijp / philipsdorp randmilieu 

300328 Botenlaan/Hastelweg 32 profijt mgw strijp / schouwbroek randmilieu 

300353 St. Trudostraat / Hastelweg 14 profijt mgw strijp / schouwbroek randmilieu 

300354 Loggerstraat / Hastelweg 27 profijt mgw strijp / schouwbroek randmilieu 

100303 IBC flats (Kennedylaan) 160 profijt mgw woensel / generalenbuurt randmilieu 

100312 Chamonixlaan/Girondelaan 28 profijt mgw woensel / achtsebarrier randmilieu 

100313 Lismortel/Chamonixlaan 4 profijt mgw woensel / achtsebarrier randmilieu 

300324 J. Deckers/P. van Grienven 10 profijt mgw strijp / eliasterrein randmilieu 

300331 J. Deckers/Willemstraat 6 profijt mgw strijp / eliasterrein randmilieu 

300356 Van Griensvenpad 21 profijt mgw strijp / eliasterrein randmilieu 

300311 St. Trudostraat 12 profijt mgw strijp / schouwbroek randmilieu 

300315 Botter/Logger 7 profijt mgw strijp / schouwbroek randmilieu 

300321 Schippershof 8 profijt mgw strijp / schouwbroek randmilieu 

300344 Kerkakkerstraat 6 profijt mgw strijp / schouwbroek randmilieu 

300355 Sloepstraat 36 profijt mgw strijp / schouwbroek randmilieu 

300362 Botenlaan 24 profijt mgw strijp / schouwbroek randmilieu 

300363 Strijpsestraat 29 profijt mgw strijp / schouwbroek randmilieu 

100307 Waalstraat 12 profijt mgw strijp / mispelhoef randmilieu 

100308 Waalstraat 8 profijt mgw strijp / mispelhoef randmilieu 

300325 Palingstraat/Karel de Grote 33 profijt mgw gestel / oude spoorbaan randmilieu 

100301 IBC flats (Huizingalaan) 144 profijt mgw woensel / jagershoef voorzieningen milieu 

100302 IBC flats (WC Woensel) 286 profijt mgw woensel / jagershoef voorzieningen milieu 



           

118  Afstudeerscriptie 

200117 Aalsterweg 24 startwoningen stratum looiakkers centrum stedelijk 

100110 Oude Gracht 120 startwoningen woensel / oude gracht randmilieu 

100113 Van Thienenlaan 150 startwoningen woensel / kronehoef randmilieu 

100112 De Waghemakerstraat 120 startwoningen woensel / mensfort randmilieu 

100114 Willem van Kesselstraat 90 startwoningen woensel / mensfort randmilieu 

100107 Hondsheuvels/Vlasserstraat 84 startwoningen woensel / generalenbuurt randmilieu 

300103 Schubertlaan 308 startwoningen gestel / genderdal randmilieu 

300305 Schubertlaan 25 startwoningen gestel / genderdal randmilieu 

100317 Nierstraat (Amstelstraat) Acht 8 wonen plus woensel / acht landelijk wonen 

300359 Den Bult 7 wonen plus strijp / philipsdorp randmilieu 

300345 Hof van Eden 24 wonen plus gestel /schrijversbuurt ontspannen stedelijk 

200307 Gen. Bothastraat 12 wonen plus woensel / generalenbuurt randmilieu 

100326 Baffinlaan / Hudsonlaan 23 wonen plus woensel / oude toren randmilieu 

100321 De Graal 28 wonen plus woensel / jagershoef randmilieu 

100328 Operalaan 65 wonen plus woensel / blixembosch randmilieu 

300334 Schoener / Bark 40 wonen plus strijp / schouwbroek randmilieu 

100318 Eikenhof 42 wonen plus strijp / drentsdorp randmilieu 

300343 Hoogstraat 21 wonen plus gestel / oude spoorbaan randmilieu 

300351 Mendelsohn / Donizettilaan 56 wonen plus gestel / genderdal randmilieu 

100322 Gen. Horrockstraat (patio's) 9 wonen plus woensel / generalenbuurt voorzieningen milieu 

100324 Gen. Taylorpad, hoogbouw 25 wonen plus woensel / generalenbuurt voorzieningen milieu 

100320  13 wonen plus   

200703 Hofstraat 1  tongelre / geestenberg modale gezinswijk 

300307 Centraal Wonen Strijp 21  strijp / schouwbroek randmilieu 

100323 Gen. Horrockstraat 2  woensel / generalenbuurt voorzieningen milieu 

100325 Gen. Taylorpad, laagbouw 4  woensel / generalenbuurt voorzieningen milieu 
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