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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
Voor u ligt de scriptie die wij hebben geschreven in het kader van de afronding van de 

studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, afstudeerrichting Real 

Estate Management & Development. Al sinds het begin van onze studie zijn wij 

geïnteresseerd in de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en die van de woningmarkt in 

het bijzonder. De keuze voor dit onderzoek komt dan ook voort uit de interesse naar dit 

onderwerp. De laatste jaren zien we een duidelijke verandering op de Nederlandse 

woningmarkt. De markt verandert van een aanbodmarkt naar een vraagmarkt. De vraag 

is of de stagnatie alleen te wijten is aan de crisis of ook aan het feit dat de Nederlandse 

woonconsument steeds kritischer wordt. Waar voorheen planeconomische gestuurde 

woningbouw gerealiseerd werd, is tegenwoordig de tendens dat woningen moeten 

voldoen aan andere specifieke woonvoorkeuren van de consument die middels 

kwalitatief marktonderzoek zijn vastgesteld. Deze scriptie is het resultaat van een 

onderzoek naar de woonvoorkeuren van 55-plussers. De uitkomst van dit onderzoek 

beoogt een bescheiden bijdrage te leveren aan de kennis over de woonvoorkeuren op 

deze specifieke deelmarkt.  

 

Onze dank gaat uit naar de scriptiebegeleiders van de TU/e; de heer Jos Smeets en 
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bijzonder de heer J.P. Rouwette, bedanken voor de medewerking. Ten slotte danken wij 
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dit afstudeertraject. 

 

Wij wensen u veel leesplezier, 

 

Jur van Aken & Daan Kerkhof  

December 2009, Eindhoven 
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SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    
De Nederlandse woningmarkt is aan het veranderen van een aanbodmarkt naar een 

vraagmarkt. Gevolg hiervan kan zijn dat het huidige aanbod niet meer in 

overeenstemming is met de vraag. Er wordt steeds meer waarde gehecht aan de 

kwaliteit van wonen. Daarnaast zal in de komende jaren de samenstelling van de 

Nederlandse bevolking veranderen. Vooral het percentage ouderen neemt toe. De 

‘vergrijzingsgolf’ is enkele decennia geleden ingezet en zal ook de komende jaren 

doorzetten. Deze toename heeft vooral betrekking op jongere ouderen en in mindere 

mate op 75-plussers. Deze aankomende groep ouderen zal relatief gezonder, 

welgestelder en vitaler zijn dan de huidige ouderen. Er zijn onvoldoende 

keuzemogelijkheden voor deze doelgroep, een betere afstemming van vraag en aanbod. 

Ook is er weinig bekend over de woonvoorkeuren van ouderen. In bestaande 

woningmarktonderzoeken wordt hier slechts globaal op in gegaan. De beperkte kennis 

over de woonvoorkeuren van deze doelgroep is de aanleiding voor dit onderzoek en 

heeft geleid tot de volgende probleemstelling: Welke kenmerken van de woonsituatie 

zijn voor 55-plussers van belang bij de keuze van een woning en wat is de invloed van 

de kenmerken onderling?  

 

Om de voorkeuren te kunnen bepalen zal gebruik gemaakt worden van een conjuncte 

analyse. In deze methode wordt aan respondenten gevraagd een keuze te maken uit een 

aantal hypothetische alternatieven. Deze alternatieven zijn samengesteld uit kenmerken, 

welke attributen genoemd worden. De attributen kunnen verschillende waarden 

aannemen (eigendom/huur, locatie, prijs, aantal kamers, grootte van de kamers etc.). 

Omdat mensen een nut toekennen aan iedere attribuut van een alternatief kan het 

keuzegedrag bepaald worden. Er wordt verondersteld dat wanneer mensen een keuze 

moeten maken uit een aantal alternatieven, het alternatief met het hoogste totaalnut 

gekozen wordt. Door meerderde keuzesituaties voor te leggen aan de respondent is het 

mogelijk de voorkeuren voor bepaalde kenmerken te bepalen. Om dit te kunnen doen is 

een enquête opgesteld. Hiervoor zijn de hypothetische alternatieven, ook wel profielen 

genoemd, samengesteld op basis van een experimenteel design. Er is gekozen voor 

twee designs, één voor grondgebonden woningen (27 profielen) en een design voor 

appartementen (16 profielen). De profielen zijn random in sets van 2 à 3 aan de 

respondenten voorgelegd met de vraag welke van deze alternatieven men het meest 

waarschijnlijk zou kopen. Ook kon men per alternatief aangeven of men er zou willen 

wonen. De alternatieven met betrekking tot appartementen zijn samengesteld uit de 

attributen: koopprijs, woonkameroppervlak, grootte van het balkon, architectuurstijl, 

parkeersituatie, schaal van het project en het niveau van gemaksvoorzieningen. De 

alternatieven met betrekking tot grondgebonden woningen zijn samengesteld uit de 

attributen: koopprijs, woonkameroppervlak, woningtype, aantal slaapkamers, grootte 

van de tuin, architectuurstijl, parkeersituatie en het gemakvoorzieningenniveau. 
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Er zijn 5400 e-mailadressen verzameld van personen die op zoek zijn naar een woning 

in het SRE-gebied. Deze respondenten zijn via een email gevraagd om hun medewerking 

te verlenen aan de enquête die via het internet in te vullen was. In totaal hebben 253 

respondenten de enquête volledig ingevuld. De lage respons kan verklaard worden door 

het feit dat niet alle persoonsgegevens van de 5400 personen bekend waren en mogelijk 

een deel niet binnen het steekproefkader viel.  

 

Voor de analyse is gebruik gemaakt van het Multinominal Logit (MNL-model). Aan de 

hand van parameterschattingen is het belang van de attributen onderling bepaald en 

kon de waardering van de attribuutniveaus berekend worden. De resultaten zijn op de 

meeste punten naar verwachting. Op een aantal punten blijkt de 55-plusser 

conservatiever dan gedacht. Bij appartementen blijken de grootte van het balkon en de 

grootte van de woonkamer de belangrijkste kenmerken in de totale afweging. Voor 

beide geldt dat er een lineair verband is. Hoe groter de oppervlakte is, hoe groter de 

voorkeur is. Waar bij de appartementen de grootte van het balkon als belangrijkste 

kenmerk naar voren komt, geven de 55-plussers die kiezen voor een grondgebonden 

woning aan dat de grootte van de tuin het minst belangrijk is in relatie tot de andere 

voorgelegde kenmerken. Bij de keuze voor een grondgebonden woning blijken het 

woningtype en de koopprijs belangrijk te zijn. Vooral een bungalow heeft een duidelijke 

voorkeur. Dit kan vooral verklaard worden door de wens van veel 55-plussers om 

gelijkvloers te willen wonen. Het niveau van gemaksvoorzieningen is belangrijk voor 

zowel een appartement als voor een grondgebonden woning. De woning moet 

beschikken over brede deuropeningen en er mogen geen drempels aanwezig zijn. Ook 

een aangepaste badkamer wordt door de 55-plussers positief gewaardeerd. Opvallend 

is dat zowel bij appartementen als bij grondgebonden woningen duurzame architectuur 

negatief wordt gewaardeerd. Uit de analyse blijkt dat in beide gevallen traditionele 

architectuur de grootste voorkeur heeft. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden 

dat het attribuut architectuur in de enquête is ondersteund met afbeeldingen die een 

vertekenend beeld kunnen opleveren. Niet alle afgebeelde projecten hebben eenzelfde 

schaalgrootte. 

 

Met behulp van de parameterschattingen is vervolgens een marksimulatie verricht. 

Hieruit blijkt dat het aanbod in de markt niet volledig aansluit op de vraag. Wanneer de 

woningen die worden aangeboden in de markt worden afgezet tegen de meest optimale 

woning (combinatie van attribuutniveaus met de hoogste deelnutten) is de kans dat men 

kiest voor de meest optimale woning meer dan 60%. Om het aanbod in de toekomst 

beter te laten aansluiten op de vraag zullen marktpartijen meer consumentgericht 

moeten ontwikkelen. Hiertoe zal gebruik gemaakt moeten worden van zowel 

kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Beide onderzoeken vullen elkaar aan en geven de 

vraag het beste weer.  
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1 1 1 1 InleidingInleidingInleidingInleiding    
In dit hoofdstuk zal worden besproken wat de aanleiding is voor dit 

afstudeeronderzoek, wat de probleemdefinitie is en hoe het onderzoek is aangepakt en 

opgebouwd. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een literatuurverkenning naar het 

woningmarktonderzoek in Nederland door de jaren heen.  

1.11.11.11.1 Aanleiding Aanleiding Aanleiding Aanleiding     
De Nederlandse woningmarkt is aan het veranderen. De tijd van planeconomisch 

gestuurde woningbouw is voorbij. De woningmarkt gaat van een aanbodgestuurde 

markt naar een vraaggestuurde markt [Kremers, 2008]. Gevolg hiervan kan zijn dat het 

huidige aanbod niet meer in overeenstemming is met de vraag. Er wordt steeds meer 

waarde gehecht aan de kwaliteit van wonen. Zowel de woning als de woonomgeving 

spelen hierbij een belangrijke rol. De consument wil meer keuzevrijheid en minder 

uniformiteit.  

 

In de naoorlogse jaren lag de nadruk op het oplossen van de woningnood. Iedereen had 

recht op een woning conform het inkomen en de gezinsgrootte, iets wat voor die tijd 

zeker niet vanzelfsprekend was. In de jaren ‘70 werd daarna het recht op zelfstandige 

woonruimte voor jongeren geïntroduceerd. Als gevolg hiervan zijn begin jaren ‘80 de 

HAT-woningen1 gebouwd, een simpele en sobere woning maar op afstand van het 

ouderlijk gezag. Tegen het begin van de jaren ‘90 werd de kwantitatieve woningnood als 

opgelost verklaard en speelt het beleid tot op de dag van vandaag in op het oplossen 

van de kwalitatieve tekorten. Meer keuzevrijheid voor de woonconsument speelt hierin 

een centrale rol.  

 

Internationaal gezien ligt in Nederland de kwaliteit van een woning en de woonomgeving 

op een redelijk niveau. Uit onderzoek blijkt dat de prijs en kwaliteit van wonen in 

Nederland tot de Europese middelmoot behoort [Kremers, 2008]. Toch functioneert de 

woningmarkt niet optimaal. Zo stemmen vraag en aanbod niet goed op elkaar af. De 

Nederlandse woonconsument is aan het veranderen en stelt steeds meer eisen aan een 

woning. Dit heeft te maken met de inkomensontwikkelingen, individualisering en 

emancipatie van de burger. De woonconsument heeft behoefte aan ruimte, kwaliteit en 

een betaalbare woning.  

 

Naast de individualisering van de burger is Nederland in de afgelopen jaren 

geconfronteerd met een toenemende vergrijzing [den Otter en Heida, 2007]. Ook in de 

komende jaren zal het percentage ouderen toenemen. De verwachting is dat dit aantal 

tussen 2006 en 2026 met 1,35 miljoen zal stijgen. Daarnaast zullen ook het aantal 

                                                
1 Een HAT-woning staat voor Huisvesting Alleenstaanden of Tweepersoons-huishoudens 
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oudere gezinnen (boven de 45 jaar) en huishoudens zonder kinderen tussen 55 de en 

64 jaar stevig toenemen [RIGO Research en Advies, 2007]. Ook in de regio Eindhoven is 

deze vergrijzingsgolf zichtbaar [Marsman, Timmers, en Vriens, 2008]. In het 

woonwensenonderzoek van SRE komt naar voren dat er een tekort ontstaat aan 

woningen die aansluiten bij de woonwensen van senioren. Wanneer deze groep 

zelfstandig wil blijven wonen dan is het van belang dat ze zichzelf kunnen redden in het 

huis.  

 

Dit uitgangspunt wordt ondersteund door de ministeries van VROM (Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De 

twee ministeries stellen dat er de komende jaren 255.000 extra nultredenwoningen2 

beschikbaar moeten zijn waarin ouderen en mensen met een beperking zelfstandig 

kunnen wonen. Ook stelt het ministerie van VROM dat 99.000 woningen geschikt 

moeten zijn voor mensen die zorg nodig hebben. Dit wordt omschreven in het actieplan 

‘Investeren voor de toekomst’ dat voormalig minister Dekker (VROM) en staatssecretaris 

Ross (VWS) op 5 juli 2004 aan de Tweede Kamer hebben gestuurd [Dekker en Ross, 

2004].  

1.21.21.21.2 LiteratuurverkenninLiteratuurverkenninLiteratuurverkenninLiteratuurverkenning woningmarktonderzoekg woningmarktonderzoekg woningmarktonderzoekg woningmarktonderzoek    
Al sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw wordt in Nederland door het ministerie van 

VROM woningmarktonderzoek uitgevoerd in de vorm van een woningbehoefte 

onderzoek (WBO). Hiervoor werd de woningmarkt in kaart gebracht middels de 

algemene woning- en volkstellingen, een kwantitatief onderzoek dat geen informatie 

verschaft over de gewenste woonkwaliteit. Naast kwantitatief onderzoek dat zich vooral 

richt op aantallen, richt men zich tegenwoordig ook op kwalitatief marktonderzoek dat 

ook rekening houdt met de woonwensen van de consument. 

  

De gegevens die gebruikt worden voor kwantitatief onderzoek worden voornamelijk 

geleverd door het CBS (Centraal Bureau voor Statistieken) en SYSWOV (Systeem 

woningvoorraad). Er bestaat kritiek over de juistheid van deze gegevens [Meijer, 2007]. 

Er worden gegevens bij gehouden over nieuwbouw, sloop en overige toevoegingen aan 

de voorraad. Het CBS levert deze gegevens echter niet waardoor er alternatieve methode 

gebruikt moeten worden om de woningvoorraad te bepalen. Dit alternatief bestaat in de 

vorm van SYSWOV. Dit systeem baseert zich op de woningtelling uit 1971 en informatie 

met betrekking tot woningvoorraadmutaties. Het systeem kan op die manier informatie 

verstrekken over de omvang en samenstelling van de huidige woningvoorraad. De 

veranderingen aan de woningvoorraad worden gesimuleerd dus het systeem kan niet 

garanderen dat alles één op één klopt [Meijer, 2007].  

                                                
2 Een nultredenwoning is een woning die vanaf de straat bereikbaar is zonder traplopen, en 
waarbij ook de primaire vertrekken (keuken, toilet, badkamer en minimaal 1 slaapkamer) zonder 

traplopen bereikbaar zijn [Marsman e.a., 2008].  
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Naast het WoON (voormalig WBO) wordt door de overheid ook de Primosprognose 

uitgevoerd waarin de ontwikkeling op de Nederlandse woningmarkt worden bij 

gehouden en prognoses worden gesteld. Verder wordt sinds de jaren ‘80 gebruik 

gemaakt van het Socratesmodel dat zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve 

woningmarkt in kaart brengt. Naast deze landelijke onderzoeken voeren de meeste 

regio’s en provincies ook regionale marktverkenningen uit (bijvoorbeeld SRE voor de 

regio Eindhoven). Deze onderzoeken hebben een grote invloed op de 

woningbouwprogrammering. 

 

Naast het eerder genoemde WoON zijn er in de loop der jaren meerdere 

onderzoeksmethodieken ontwikkeld die de kwalitatieve woonbehoefte in kaart brengen. 

Zo wordt er de afgelopen decennia steeds meer gebruik gemaakt van de conjuncte 

keuzemethode.  

 

De Revealed Preference methode is gebaseerd op observaties van woningkeuzes in de 

woningmarkt [Timmermans, Molin, en Noortwijk, 1994]. Hierbij wordt gekeken naar de 

huidige woonsituaties of recente verhuizingen. Deze methode kent een aantal nadelen. 

Er zijn vele kenmerken die de keuze voor een woning bepalen. Bovendien zijn deze 

kenmerken vaak gecorreleerd. Het is onwaarschijnlijk dat een woonconsument kon 

kiezen uit alle alternatieven. In werkelijkheid beperkt de keuze zich tot de beschikbare 

alternatieven op een bepaalde deelmarkt. Een ander nadeel van deze methode is dat de 

heersende marktcondities niet worden meegenomen [Timmermans e.a., 1994]. 

 

De tegenhanger van de Revealed Preference methode is de Stated Preference methodiek. 

In tegenstelling tot de Revealed Preference modellen gaat men bij Stated Preference 

modellen uit van reacties van mensen op hypothetische keuzes op het gebied van 

wonen. 

 

Naast deze twee methodieken is er nog een onderscheid te maken in de benadering: 

• De compositionele benadering  

• De decompositionele benadering 

  

Bij de compositionele benadering worden de kenmerken van een woning, ook wel 

attributen genoemd, aan respondenten voorgelegd en moeten ze per attribuut hun 

voorkeur uitspreken. Dit heeft echter als nadeel dat de attributen niet tegen elkaar 

afgewogen hoeven te worden waardoor er geen realistisch keuzebeeld ontstaat. Het 

door de overheid uitgevoerde WoON maakt gebruik van deze compositionele 

benadering. Bij de decompositionele benadering (Woonbeeldenmethode en conjuncte 

keuzemethode) spreken respondenten de voorkeur uit voor een hypothetisch alternatief 

dat is samengesteld uit verschillende niveaus van de attributen. Deze samenstelling van 

attributen vormt een woonprofiel dat door de onderzoeker zelf samen wordt gesteld. 
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Deze methodiek geeft een meer realistisch beeld van de woonvoorkeuren van een 

consument omdat de attributen tegen elkaar moeten worden afgewogen. 

 

Een voorbeeld van een decompositionele methode is de Woonbeeldenmethode 

(residential images method) [Heijs, 2007]. Het principe van de Woonbeeldenmethode is 

dat de woningzoekende een catalogus krijgt voorgelegd met verschillende 

woningtypologieën in de nabijgelegen omgeving. Op deze manier wordt de men 

geconfronteerd met een overzicht van concrete mogelijkheden, met totaalbeelden van 

woonsituaties, waarin alle informatie met elkaar verweven is [Heijs,2007]. De essentie 

van deze onderzoekmethodiek is het maken van voorkeuren ten opzichte van 

verschillende hypothetische alternatieven. Het is van belang er op te letten dat de 

woonbeelden niet te dominant worden. Ook kunnen belangrijke kenmerken van het 

profiel die niet duidelijk zichtbaar zijn in de bijbehorende afbeelding over het hoofd 

worden gezien. Een groot nadeel van deze methodiek is dat de kenmerken uit de diverse 

woonbeelden met elkaar samenhangen waardoor het schatten van een model moeilijk is. 

Het gevolg is dat er meestal alleen uitspraken kunnen worden gedaan over de 

opgenomen woonbeelden [Molin, Oppewal en Timmermans, H., 1997]. 

 

Een meer uitgebreide vorm van een decompositionele methode is de conjuncte analyse. 

Bij deze methodiek wordt gebruik gemaakt van woonprofielen. In een woonprofiel wordt 

de woonsituatie beschreven waarbij gelet wordt op de attributen die van belang zijn, bij 

een woningkeuze. Attributen die gebruikt kunnen worden zijn eigendom/huur, locatie, 

prijs, aantal kamers, grootte van de kamers etc. Het voordeel van deze methode ten 

opzichte van andere methoden zoals het WoON, is dat niet wordt gevraagd naar de 

wensen van afzonderlijke kenmerken maar naar combinaties van attributen. Deze 

combinaties worden middels een experimenteel design opgesteld waardoor de 

attributen orthogonaal zijn en afzonderlijk van elkaar kunnen worden geschat. Door de 

attribuutniveaus gezamenlijk aan te bieden is de kans veel kleiner dat de respondenten 

zelf allerlei aannames gaan maken, waardoor er een grotere controle wordt bereikt over 

hetgeen gemeten wordt [Molin e.a.,1997]. 

1.31.31.31.3 ProbleemdefinitieProbleemdefinitieProbleemdefinitieProbleemdefinitie    

1.3.11.3.11.3.11.3.1 DoelstellingDoelstellingDoelstellingDoelstelling    

Uit alle recente woningmarktonderzoeken komt naar voren dat de 

bevolkingsamenstelling aan het veranderen is. Zowel landelijk als in het SRE-gebied is er 

een toenemende vergrijzing zichtbaar. Over de woonvoorkeuren van deze doelgroep 

worden wel uitspraken gedaan maar deze blijven vrij algemeen. De doelgroep wil het 

liefst in een nultredenwoning wonen en er moet een mogelijkheid zijn tot zorg [RIGO 

Research en Advies, 2007 en Marsman e.a., 2008]. In ons onderzoek zullen wij de 

woonvoorkeuren van deze doelgroep verder in kaart brengen middels een conjuncte 

methode.  
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De doelstelling luidt dan ook als volgt:  

“ Het in kaart brengen en het onderling wegen van kenmerken die belangrijk zijn bij de 

keuze van een woning voor 55-plussers, ten einde een beter inzicht te verkrijgen in de 

vraagmarkt van deze doelgroep.“  

 

1.3.21.3.21.3.21.3.2 ProbleemstellingProbleemstellingProbleemstellingProbleemstelling    

De bovenstaande doelstelling leidt tot de volgende probleemstelling: 

 

“Welke kenmerken van de woonsituatie zijn voor 55-plussers van belang bij de keuze 

van een woning en wat is de invloed van de kenmerken onderling?”  

 

1.3.31.3.31.3.31.3.3 DeelvragenDeelvragenDeelvragenDeelvragen    

De bovenstaande probleemstelling is opgedeeld in twee variabelen die onderzocht 

dienen te worden, namelijk: ‘Voorkeuren van 55-plussers’ en ‘woonkenmerken.’ Deze 

twee variabelen worden weergegeven in het onderstaande conceptueel model. 

 

 
Figuur 1.1: Eenvoudig conceptueel model 

 

Het conceptueel model geeft het verondersteld verband tussen de onafhankelijke 

variabele (woonvoorkeuren 55-plussers) en de afhankelijke variabele (woonkenmerken) 

weer. Om tot de woonkenmerken te komen wordt een literatuurstudie verricht naar 

bestaande woningmarktonderzoeken. Als de woonkenmerken zijn onderzocht dan 

onderzoeken we middels een conjuncte keuzemethode de woonvoorkeuren van 55-

plussers. 
 

Om een antwoord te kunnen geven op de doel- en probleemstelling van dit onderzoek 

zullen eerst onderstaande deelvragen moeten worden beantwoord; 

• Wat zijn de specifieke kenmerken van de doelgroep 55-plussers?  

• Welke woonvoorkeuren worden gemeten in eerder verrichte belangrijke 

woningmarktonderzoeken? 

• Welke van deze woonvoorkeuren zijn volgens de literatuur belangrijk voor de 

55-plusser?  

• Welke van deze woonvoorkeuren zijn volgens deskundigen belangrijk voor de 

55-plusser?  

• Hoe kunnen deze woonvoorkeuren worden gemeten?  

Woonvoorkeuren 
Woonkenmerken 

55-plussers 
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• Welke niveaus kunnen worden gekoppeld aan de geselecteerde 

woningvoorkeuren?  

• Voldoen de woningen in de markt aan de voorkeuren van 55-plussers? 

1.41.41.41.4 Plan van Plan van Plan van Plan van aaaaanpakanpakanpakanpak    
In dit hoofdstuk wordt het plan van aanpak beschreven dat bestaat uit de fasering. Om 

de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zullen een aantal fasen worden 

doorlopen. Er is een globale indeling gemaakt die bestaat uit vier fasen.  

 

Fase 1 - Theoretische inkadering 

Fase 1 bestaat uit het verrichten van een literatuurstudie. In deze literatuurstudie zullen 

de kenmerken die worden gemeten in woningmarktonderzoeken in kaart gebracht 

worden. Deze kenmerken worden vervolgens aan deskundigen voorgelegd en gevraagd 

wordt naar een waardering per kenmerk. Op basis hiervan vindt de selectie van 

woonkenmerken plaats. De geselecteerde woonkenmerken vormen een uitgangspunt 

voor fase 2. 

 

Fase 2 - Onderzoek - theorie 

In deze fase wordt de nadruk gelegd op de keuze en uitwerking van de 

onderzoeksmethodiek. De onderzoeksmethodiek moet er voor zorgen dat de 

kenmerken onderling onafhankelijk zijn en dus onafhankelijk gemeten kunnen worden. 

De onderzoekmethodiek moet toestaan dat de kwaliteit van een woning wordt gemeten 

en niet de kwantiteit. De bevindingen in fase 2 dienen als basis voor fase 3.  

 

Fase 3 - Onderzoek - praktijk 

Fase 3 is de onderzoeksfase. De verkregen data zal worden geanalyseerd met behulp 

van de gekozen onderzoeksmethodiek. De resultaten van de data-analyse zullen meer 

inzicht geven in de woonvoorkeuren van 55-plussers. Ook worden er marktsimulaties 

uitgevoerd om de praktijk te toetsen aan de resultaten uit het onderzoek. 

 

Fase 4 – Conclusie 

Na de dataverwerking worden er in fase 4 eindconclusies getrokken waarbij getracht 

wordt antwoord te gegeven op de probleemstelling. Daarnaast worden er praktische 

aanbevelingen voor de markt en voor eventuele vervolgonderzoeken. Ook vindt er een 

evaluatie van het onderzoek plaats.  
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Figuur 1.2: Plan van aanpak 

I Probleemverkenning I 

I lnventarisatie woonkenmerken I 

I Selectie woonkenmerken I 

I Bepaling attribuutniveaus I 
I 

I Keuze onderzoeksmethode I 

I Operationalisatie I 

I Dataverzameling I 

I Data-analyse (parameterschattingen) I 

I Marktsimulatie I 

I Conclusies, evaluatie en aanbevelingen I 
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1.51.51.51.5 Opbouw rapportOpbouw rapportOpbouw rapportOpbouw rapport    
Dit rapport is opgebouwd uit 5 hoofdstukken. Na de inleiding volgt de 

onderzoeksopzet. In dit tweede hoofdstuk wordt beschreven hoe de variabelen die 

nodig zijn voor de conjuncte analyse zijn geselecteerd. Ook wordt de keuze voor de 

doelgroep, in dit geval de 55-plusser, nader toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft de 

operationalisatie van het onderzoek. Deze beschrijving bestaat uit een toelichting van de 

keuze voor de onderzoeksmethodiek en de verwerking van de variabelen tot de 

uiteindelijke enquête. Hoofdstuk 4 bestaat uit een analyse van de resultaten. In deze 

analyse worden de kenmerken van de respondenten beschreven en worden de resultaten 

van de conjuncte analyse uiteengezet. Deze resultaten worden vervolgens getoetst aan 

verschillende marktscenario’s. Ten slotte volgen in hoofdstuk 5 de conclusies van het 

onderzoek en de aanbevelingen. De conclusie zal een antwoord geven op de vragen die 

eerder in de probleemdefinitie gesteld zijn.  
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2222 OnderzoeksopzetOnderzoeksopzetOnderzoeksopzetOnderzoeksopzet    

2.12.12.12.1 InleidingInleidingInleidingInleiding    
In de onderzoeksopzet wordt uiteengezet welke keuze er zijn gemaakt om tot een 

definitieve opzet van het onderzoek te komen. Allereerst zal de keuze voor de 

doelgroep, 55-plusers, nader worden toegelicht. Daarna volgt de keuze voor de 

kenmerken van de woningen die worden meegenomen in het onderzoek. Om hier toe te 

komen is een literatuurstudie verricht naar de woonkenmerken die zijn gebruikt in 

eerdere woningmarktstudies. De variabelen zijn in dit geval woonkenmerken die we later 

in het kader van de conjuncte analyse attributen zullen noemen. Dit heeft geleid tot een 

lijst van woonkenmerken die vervolgens aan deskundige op dit vakgebied zijn 

voorgelegd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een selectie van belangrijke kenmerken 

die gebruikt zullen worden in voor een conjuncte analyse. De niveaus van deze 

kenmerken zijn vervolgens door middel van een marktscan bepaald.  

2.22.22.22.2 De De De De 55555555----plusserplusserplusserplusser    
Voor het bepalen van de doelgroep voor dit onderzoek hebben we de woningmarkt 

geanalyseerd aan de hand van literatuur, statistieken en de ervaringen uit de praktijk. 

Zoals in hoofdstuk 1 van dit verslag al is opgemerkt zijn er diverse veranderingen die op 

dit moment een rol spelen op de woningmarkt. Naast de individualisering van de burger 

valt vooral de toenemende vergrijzing op. Dit betekent dat de doelgroep ‘ouderen’ 

steeds groter wordt. De accentverlegging naar de vraagmarkt en de vergroting van de 

genoemde doelgroep heeft onze keuze voor deze groep bepaald.  

 

De ‘vergrijzingsgolf’ is enkele decennia geleden ingezet en zal ook de komende jaren 

doorzetten [den Otter en Heida, 2007]. Uit een rapport van het SCP (Sociaal Cultureel 

Planburo) blijkt dat de toename vooral betrekking heeft op jongere ouderen en in 

mindere mate op 75-plussers [Kullberg, Harms, en Veldheer, 2004]. Dit houdt in dat 

deze aankomende groep ouderen veel gezonder, welgestelder en vitaler zal zijn dan de 

huidige ouderen. Bovendien is deze groep ouderen steeds beter opgeleid, hebben ze 

meer te besteden en willen eigen keuzes maken [Lammerts, Tan en Wonderen, van, 

2006]. Er is een grote groep jonge senioren die anticipeert op een afnemende vitaliteit 

en dus op zoek is naar een woning gericht op de oude dag. Bijkomende factor hierbij is 

dat men meer tijd heeft om een geschikte en plezierige woning te vinden, het is immers 

nog niet noodzakelijk.  

 

De Nederlandse bevolking telt op dit moment meer dan twee miljoen 65-plussers. Van 

deze groep is ongeveer de helft ouder dan 75 jaar. De laatste decennia is er veel 

veranderd aan de inkomenspositie van deze groep. Zo zijn ouderen via de AOW 
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verzekerd van een inkomen en neemt het aantal dat meer te besteden heeft door een 

aanvullend pensioen de laatste jaren ook sterk toe [RIGO Research en Advies, 2007].  

 

Uit diverse woonwensenonderzoeken [RIGO Research en Advies, 2007 en Marsman e.a., 

2008] komt echter naar voren dat er een groot tekort ontstaat aan woningen die voldoen 

aan de woonwensen van deze groep senioren. Er is te weinig differentiatie waardoor er 

te weinig keuzevrijheid is voor ouderen. Ook de overheid erkent dit probleem. De 

ministeries van VROM en VWS stellen dat er de komende jaren 255.000 extra 

nultredenwoningen beschikbaar zijn waarin ouderen en mensen met een beperking 

zelfstandig kunnen wonen. Ook wil het ministerie van VROM dat 99.000 woningen 

geschikt moeten zijn voor mensen die zorg nodig hebben. Dit wordt omschreven in het 

actieplan ‘Investeren voor de toekomst’ dat voormalig minister Dekker (VROM) en 

staatssecretaris Ross-Van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op 5 juli 2004 aan 

de Tweede Kamer hebben gestuurd.  

2.32.32.32.3 Literatuurstudie woonkenmerken Literatuurstudie woonkenmerken Literatuurstudie woonkenmerken Literatuurstudie woonkenmerken     
Voor we over kunnen gaan tot de selectie van woonkenmerken (attributen) zullen we 

eerst inventariseren welke kenmerken van de woonsituatie belangrijk zijn bij keuze voor 

een woning. Hiertoe hebben we belangrijke woningmarktonderzoeken geanalyseerd die 

recentelijk zijn uitgevoerd en/of conjunct zijn gemeten en/of specifiek gericht zijn op 

de doelgroep. Voor deze analyse hebben we de volgende woningmarktonderzoeken 

geanalyseerd:  

• Hoe willen kapitaalkrachtige ouderen wonen?, [Verhue, Binnema, Kalmthout, van, 

2008] 

o Recentelijk onderzoek naar de woonvoorkeuren van kapitaalkrachtige 

ouderen, decompositoneel gemeten; 

• Wonen in Zuidoost-Brabant Woningmarktonderzoek 2007-2008, [Marsman e.a., 

2008]  

o Recentelijk onderzoek naar de woonvoorkeuren van o.a. senioren in het 

SRE-gebied, compositoneel gemeten; 

• Een model voor de woonkeuze in Meerhoven, [Molin, 1996] 

o Onderzoek naar de woonvoorkeuren van toekomstige bewoners 

Meerhoven, decompositoneel gemeten; 

• Woning in een rijtje [RIGO Research en Advies, 2007] 

o Belangrijkste woononderzoek in Nederland (WoON 2006) waarin o.a. de 

woonvoorkeuren van senioren gemeten worden, compositoneel gemeten 

 

In het vervolg van deze paragraaf zullen nu per onderzoek het doel, de doelgroep en de 

belangrijke woonkenmerken worden uitgewerkt.  
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2.3.12.3.12.3.12.3.1 Analyse onderzoek Analyse onderzoek Analyse onderzoek Analyse onderzoek ‘‘‘‘Hoe willen kapitaalkrachtige senioren Wonen?Hoe willen kapitaalkrachtige senioren Wonen?Hoe willen kapitaalkrachtige senioren Wonen?Hoe willen kapitaalkrachtige senioren Wonen?’’’’    

Doel  

Omdat het aantal ouderen de komende jaren flink zal toenemen en er nog weinig 

woningen gebouwd worden specifiek voor ouderen, heeft het ministerie van VROM TNS 

NIPO de opdracht gegeven om de woonvoorkeuren van senioren in kaart te brengen. Er 

zijn twee deelonderzoeken verricht waarvan het eerste deel bestaat uit een kwalitatieve 

studie naar de kenmerken van woningen waarop ouderen een woning selecteren. Het 

tweede deel van het onderzoek bestaat uit een conjuncte meting [Verhue e.a., 2008]. 

 

Doelgroep 

De gegevens die gebruikt zijn voor het onderzoek zijn gebaseerd op een steekproef van 

personen in de leeftijdscategorie van 50 tot 75 jaar. Deze personen hebben aangegeven 

binnen twee jaar te willen verhuizen, een bepaald budget ter beschikking te hebben en 

bij wie er geen kinderen meeverhuizen. Naast een reguliere enquête zijn de 

respondenten voor dit onderzoek conjunct ondervraagd. Uit de enquête blijkt dat er in 

Nederland ongeveer 1,4 miljoen huishoudens binnen twee jaar wil verhuizen, bij een 

kwart hiervan is de hoofdkostwinner tussen 50 en de 75 jaar.  

 

Voor het onderzoek is de doelgroep onderverdeeld in drie segmenten. De eerste groep, 

de empty nesters, bestaat uit hoogopgeleide wat jongere ouderen waarvan het 

huishouden bestaat uit twee personen. De kopers in deze doelgroep hebben een ruimer 

budget ter beschikking. De tweede doelgroep, de vitale senioren, is wat ouder dan de 

empty nesters. Ook van deze doelgroep is de meerderheid hoog opgeleid. Gezondheid 

speelt bij deze doelgroep nog geen rol in de verhuiswens. De laatste doelgroep bestaat 

uit zorgvragende senioren. In tegenstelling tot de andere twee groepen speelt bij deze 

groep de gezond wel een rol bij de verhuiswens.  

 

Belangrijke kenmerken woonsituatie  

De enquête die gebruikt is voor het onderzoek bestaat uit twee delen. Een algemeen 

deel en een conjunct deel. In het reguliere deel van de enquête wordt gevraagd naar de 

voorkeur van de volgende woonkenmerken: 

• Type woning 

• Bestaande bouw of nieuwbouw 

• Soort nieuwbouw 

• Voorzieningen in de woning 

• Ruimte om het huis (berging, buitenruimte, parkeren)  

• Slaapkamers 

• Luxe voorzieningen in de woning 

• Voorzieningen omgeving 

• Gezamenlijke voorzieningen  
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Bij de voorkeur voor het type woning is er een verschil tussen de verschillende 

segmenten. Zo geven de empty nesters aan liever in een vrijstaande woning (52%) of in 

een twee-onder-één-kap woning te willen wonen. Vitale en zorgvragende senioren 

geven aan liever naar een appartement te verhuizen.  

 

Uit de enquête blijkt dat gelijkvloers wonen en geen trappen naar of in de woning 

belangrijk wordt gevonden door de doelgroep. Vooral bij senioren bij wie de gezondheid 

een rol speelt bij de verhuiswens is dit van belang. In het onderzoek is gevraagd naar 

specifieke voorzieningen voor ouderen met betrekking tot gemak en veiligheid. Niet alle 

gemaksvoorzieningen blijken noodzakelijk maar het wordt wenselijk geacht dat ze in de 

toekomst makkelijk zijn toe te voegen. Passieve veiligheid zoals verlichting en een alarm 

wordt door de meerderheid als wenselijk beschouwd.  

 

Uit het onderzoek blijkt verder dat er weinig vraag is naar woningen met één 

slaapkamer. Een grote meerderheid geeft in dit onderzoek aan op zoek te zijn naar een 

woning met twee of drie slaapkamers.  

 

In het onderzoek is gevraagd naar het belang van ruimte rondom het huis. Hieruit blijkt 

dat zowel bij eengezinswoningen als bij meergezinswoningen een berging een absolute 

voorwaarde is om een huis te kiezen. Daarnaast vindt men het belangrijk om te kunnen 

parkeren in de nabijheid van de woning. Parkeren op eigen grond of op straat wordt 

belangrijk gevonden bij de keuze voor een woning.  

  

Naast de voorkeuren m.b.t. de woning zijn ook de behoeften wat betreft de omgeving 

getoetst. Zo blijken senioren vooral op zoek te zijn naar rust. Een meerderheid (53%) wil 

graag in een stille of rustige omgeving wonen. Empty nesters kiezen vooral voor een 

vrijstaande woning in een suburbane omgeving. Vitale en zorgbehoevende senioren 

kiezen eerder voor een rustige omgeving waarbij de voorkeur wel voor het centrum 

uitgaat. Er zijn een aantal voorzieningen die men direct in de omgeving wil hebben. Zo 

moeten een bus- of tramhalte, winkels en huisarts op loopafstand liggen van de woning.  

 

Ten slotte wordt gevraagd naar de behoefte aan gezamenlijke voorzieningen. De empty 

nesters geven de voorkeur aan voorzieningen enkel voor zichzelf en zouden hun 

faciliteiten liever niet willen delen. De vitale ouderen staan het meest open voor 

gezamenlijke voorzieningen maar geven aan de dat voorzieningen geen invloed hebben 

op de woningkeuze. 

 

Voor het conjuncte deel van de enquête zijn woonprofielen opgesteld. Hierin zijn de 

belangrijkste kenmerken opgenomen die uit de enquête naar voren zijn gekomen. Aan 

de respondenten is een aantal fictieve woningen voorgelegd waarbij werd gevraagd naar 

welke woning de voorkeur uitgaat. Hierin zijn de volgende woonkenmerken opgenomen: 
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• Afstand tot voorkeurlocatie 

• Ligging t.o.v. centrum woonplaats 

• Type woning 

• Aantal slaapkamers 

• Afstand winkel, culturele en medische voorzieningen 

• Gemeenschappelijke voorzieningen 

• Wonen rond het thema van voorkeur 

• Huur of koopprijs van de woning 

 

Wat betreft de woonomgeving blijkt een rustige stille omgeving het meest het in trek bij 

de doelgroep. Niet alle voorzieningen hoeven op loopafstand te zijn maar voor ouderen 

blijken winkels, huisarts en een tram- of bushalte dicht bij huis wel belangrijk te zijn.  

 

Uit de conjuncte meting blijkt de volgende drie factoren het meeste effect te hebben op 

de keuze van een woning: 

• Afstand tot de voorkeurslocatie 

• Huur- of koopprijs van een woning 

• Ligging t.o.v. centrum woonplaats 

 

De afstand tot de voorkeurslocatie blijkt een belangrijke factor te zijn. Wanneer een 

woning gelijk blijft wat betreft de kenmerken maar verder ligt van de plek waar men het 

liefst zou willen wonen, wordt de woning minder aantrekkelijk. Wanneer de afstand tot 

de voorkeurslocatie te groot wordt kiest men eerder voor een ander type woning die wel 

op de voorkeurslocatie ligt. Respondenten die op zoek zijn naar een vrijstaande woning 

kiezen in dat geval bijvoorbeeld voor een hoekwoning. Van de respondenten die op zoek 

zijn naar een appartement geeft zelfs een deel aan in dat geval niet te verhuizen.  

 

Ook de koopprijs blijkt een belangrijke factor te vormen. Wanneer de koopprijs voor een 

bepaalde woning hoger is neemt de belangstelling af. Dit blijkt zowel te zijn bij 

respondenten die op zoek zijn naar een eengezinswoning, als bij respondenten die op 

zoek zijn naar een meergezinswoning. Uit het onderzoek blijkt verder dat de keuze voor 

een type woning behoorlijk vaststaat. Wie een bepaald type woning wil zal niet snel van 

voorkeur veranderen. Wel blijkt er voor de verschillende groepen senioren een 

terugvaloptie te zijn die veel lijkt op de eerste voorkeur.  

 

Onder de empty nesters is de ligging van de woning van minder belang. Een 

centrumlocatie of een woning gelegen in een landelijk gebied blijken even aantrekkelijk. 

Bij vitale en zorgvragende senioren speelt de ligging een beduidend grotere rol. Uit het 

onderzoek komt een duidelijke voorkeur naar voren voor appartementen in het centrum. 

Woningen die ver van het centrum liggen worden door deze doelgroep minder 

aantrekkelijk gevonden. Andere kenmerken zoals gemeenschappelijke voorzieningen of 

thema wonen leiden nauwelijks tot een andere voorkeur.  
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2.3.22.3.22.3.22.3.2 Analyse onderzoek ‘Analyse onderzoek ‘Analyse onderzoek ‘Analyse onderzoek ‘Wonen in ZuidoostWonen in ZuidoostWonen in ZuidoostWonen in Zuidoost----BrabantBrabantBrabantBrabant’’’’    

Doel 

Regio Zuidoost-Brabant heeft in een samenwerkingsverband met 21 gemeenten een 

beleid opgesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen. In dit beleid worden de 

woonvoorkeuren van bewoners als prioriteit gesteld. De woonbehoeften en 

woonvoorkeuren van mensen veranderen door de tijd heen, onder andere door 

economische, sociaal-maatschappelijke en politieke factoren zo wordt geconstateerd in 

Wonen in Zuidoost-Brabant [Marsman e.a., 2008]. Het SRE (Samenwerkingsverband 

Regio Eindhoven) voert vanaf 1995 regionale woningmarktonderzoeken uit om de 

woonvoorkeuren van de inwoners van de regio te inventariseren. Doel van het 

onderzoek is het inzichtelijk maken van de kwantitatieve en kwalitatieve woonvraag van 

de bevolking in Zuidoost-Brabant en het confronteren van deze woonvraag met de 

voorgenomen woningbouwplannen [Marsman e.a., 2008]. 

 

Doelgroep 

Het SRE heeft een ruim steekproefkader. In september 2007 heeft SRE 40.500 enquêtes 

uitzet waarvan er bijna 18.000 zijn geretourneerd [Marsman e.a., 2008]. De 

respondenten variëren in leeftijd, inkomen, huishoudensamenstelling, opleiding en 

huishoudgrootte.  

 

Uit het onderzoek van het SRE blijkt dat de doelgroep ‘de senior’ niet bestaat. Binnen 

deze doelgroep zijn er namelijk zoveel verschillende voorkeuren dat er juist geen sprake 

is van nivellering. Grootte verdeling is waar te nemen bij de 55-64-jarigen. Enerzijds is 

er een groep die nog op zoek is naar een promotie in de wooncarrière, terwijl anderzijds 

55-64-jarigen rekening houden met mogelijke komende lichamelijke beperkingen of 

deze al ervaren. Één van de belangrijkste constateringen is dat een groep mensen wil 

kopen en wel voor een relatief hoge koopprijs. De hogere behoefte aan gelijkvloerse- 

en/of zorgwoningen is ook aanwezig.  

 

Een tweede onderverdeling in de doelgroep senioren is de categorie 65-plussers. Deze 

verhuiswens wordt ingegeven vanuit lichamelijke problemen en een (mogelijke) 

zorgbehoefte. Een belangrijke woonvoorkeur die naar voren komt is dat 65-plussers 

minder kamers wensen. Echter wensen zij vaak nog wel een ruime woonkamer.  

 

Methodiek 

Voor het woningmarktonderzoek van het SRE zijn enquêtes verstuurd aan 40.500 

huishoudens. De vragenlijst, methodiek en analyses zijn door de jaren heen zoveel 

mogelijk constant gehouden om de ontwikkelingen in de tijd te kunnen volgen. In de 

vragenlijst zijn een viertal blokken te onderscheiden: 

• De huidige woonsituatie; 

• Bij recente verhuizing de vorige woonsituaties; 
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• De gewenste woonsituatie; 

• Achtergrondgegevens.  

 

Van de 40.500 enquêtes die zijn verstuurd zijn er bijna 18.000 teruggestuurd, een 

respons van 44%. Het aantal enquêtes is relatief hoog doordat er ook op gemeentelijk 

niveau uitspraken worden gedaan. Het woningmarktonderzoek is in een aantal 

gemeenten uitgebreid met een leefbaarheid- en veiligheidsenquête. 

 

Belangrijke kenmerken woonsituatie  

Een belangrijke constatering die naar voren komt bij het SRE onderzoek is dat 

verhuisgeneigde huishoudens in sterke mate dezelfde wensen hebben als huishoudens 

die in de afgelopen vijf jaar verhuisd zijn. Het beeld dat verhuisgeneigde huishoudens 

hebben over haalbare wensen blijkt realistisch te zijn. Vanuit de woonvoorkeuren 

constateert het SRE ook dat doelgroepen als ‘de senior’ of ‘de starter’ eigenlijk niet 

bestaan. Binnen deze groepen blijken de wensen namelijk sterk te variëren. Dit blijkt 

ook als naar de wensen ten aanzien van de locatie wordt gekeken. Zo vinden senioren 

het wonen in het centrum wel wat belangrijker, maar zetten lang niet alle senioren dit 

bovenaan hun voorkeurenlijst. In het onderzoek wordt gevraagd naar de volgende 

woonvoorkeuren: 

• Eigendomsverhouding 

• Koop/huurprijs 

• Woningtype 

• Grootte woonkamer 

• Aantal kamers 

• Gewenste buitenruimte  

• Voorzieningen 

• Locatie  

 

De voorkeur voor eigendomsverhouding verandert naarmate de leeftijd stijgt. De 

categorie van 55-64-jarigen ziet nog een mogelijkheid om een vervolg te geven aan de 

wooncarrière. De 65-jarigen ziet de nieuwe woning als oplossing voor de (mogelijke) 

lichamelijke beperkingen en gewenste zorg en kiest in de meeste gevallen voor huren. In 

het onderzoek wordt geconstateerd dat de woonomgeving van invloed is op de 

eigendomsverhouding. In algemene zin kan gezegd worden hoe stedelijker het gebied, 

hoe vaker men een huurwoning zoekt. De mediane koopprijs van een woning bij de 

doelgroep senioren ligt relatief hoog. De doelgroep heeft een groot eigen vermogen 

waardoor het bestedingsniveau ook hoger ligt. Het eigen vermogen kan mede voort 

komen uit waardeontwikkeling van voorgaande woningen. Bovendien verkeert deze 

doelgroep, door carrièreontwikkelingen, vaak in hogere salarisschalen. De mediane 

koopprijs van een woning ligt bij de 55-65-jarigen dan ook rond de € 350.000,- en bij 

65-plussers rond de € 300.000,-.  
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De meeste verhuisgeneigde huishoudens spreken hun voorkeur uit voor een luxere type 

eengezinswoning (in het koopsegment). Ongeveer 50% vindt een twee-onder-één-kap 

of een vrijstaande woning het beste in de gewenste woonsituatie passen, 22% spreekt de 

voorkeur uit voor een koopappartement. In het onderzoek komt niet naar voren of een 

bepaalde doelgroep een bepaald type zoekt.  

 

Wat het aantal kamers betreft is er een duidelijk verschil waarneembaar bij de 55-64-

jarigen en de 65-plussers. In tegenstelling tot de 55-64-jarigen willen de 65-plussers 

een woning met minder kamers. Het is echter niet zo dat deze doelgroep per se kleiner 

wil gaan wonen want nog wel hechten ze, net als de 55-64-jarigen, veel waarde aan een 

grote woonkamer (+30m2). De behoefte aan een buitenruimte blijft bij beide 

categorieën zeer groot. De meerderheid hecht waarde aan een buitenruimte en is op 

zoek naar een woning met een tuin die minimaal 5 meter diep is of met een balkon waar 

je 4 personen op kunt zitten. 

 

De gewenste woonsituatie wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van 

voorzieningen. 55-64-jarigen en 65-plussers spreken hun voorkeuren uit om in de 

nabijheid van winkelvoorzieningen voor de dagelijkse boodschappen te wonen. De 

voorkeur om in de nabijheid van medische en zorgvoorzieningen te wonen neemt sterk 

toe naarmate de huishoudens ouder worden. Wat betreft de ligging van de locatie is er 

een duidelijke tweedeling zichtbaar tussen gelegen in het centrum en landelijk/rustig 

gelegen. Met een vanzelfsprekendheid wordt ook geconcludeerd dat goede 

verbindingswegen en aansluiting op het direct openbaar vervoer belangrijk worden 

gevonden.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat men wil inleveren op een kwaliteitseis dat als eerste lijkt te 

worden ingeleverd op de locatie, buurt, kern en/of gemeente waar de woning wordt 

gezocht. Echter geeft driekwart van de verhuisgeneigde huishoudens aan door te blijven 

zoeken totdat de woning in zijn geheel aan de gewenste woonsituatie voldoet.  

2.3.32.3.32.3.32.3.3 Analyse onderzoek ‘Analyse onderzoek ‘Analyse onderzoek ‘Analyse onderzoek ‘Eindhoven doorgelicht, een model voor de woonkeuze in Eindhoven doorgelicht, een model voor de woonkeuze in Eindhoven doorgelicht, een model voor de woonkeuze in Eindhoven doorgelicht, een model voor de woonkeuze in 

MeerhovenMeerhovenMeerhovenMeerhoven’’’’    

Doel  

Dit onderzoek is geschreven voorafgaand aan de ontwikkeling van de in Eindhoven 

gelegen wijk Meerhoven. Omdat het een VINEX-locatie betreft lag in Meerhoven de 

opdracht om een dicht bebouwde woonwijk te realiseren. Bij de gemeente Eindhoven is 

de vraag gerezen of de in nieuwbouw geïnteresseerde huishoudens wel willen wonen in 

woningen die dicht elkaar staan. Dit onderzoek heeft als doel het inzicht te vergroten in 

de woonkeuzes van potentiële bewoners van Meerhoven [Molin, 1996]. 

 

 

Doelgroep 
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Het onderzoek doet uitspraken over huishoudens die in Eindhoven nieuwbouw 

ambiëren. Hiertoe is een steekproef getrokken uit een bestand van huishoudens die 

hebben deelgenomen aan het woningmarktonderzoek Eindhoven. De huishoudens 

moesten verhuisgeneigd zijn, in nieuwbouw willen wonen en op zoek zijn naar een 

woning in Eindhoven.  

 

Methodiek 

Dit onderzoek maakt gebruik van de conjuncte keuzemethode. Aan deze methode 

liggen een aantal veronderstellingen ten grondslag. Er wordt verondersteld dat mensen 

een keuze maken op basis van de eigenschappen van keuzealternatieven. De tweede 

veronderstelling is dat mensen de diverse attribuutniveaus verschillend waarderen. In 

experimenten wordt aan respondenten gevraagd een keuze te maken tussen 

verschillende hypothetische alternatieven. Dit zijn alternatieven die in werkelijkheid ook 

voorkomen.  

 

Belangrijke kenmerken woonsituatie 

In dit onderzoek worden de kenmerken/attributen per woningtype besproken. Aan de 

respondenten zijn vier verschillende woningtypen voorgelegd: 

• Appartementen 

• Woning-in-een-rij 

• Twee-onder-één kap 

• Half-vrijstaand geschakeld 

 

De woonprofielen bestaan uit de volgende kenmerken: 

• Eigendomsverhouding 

• Maandelijkse lasten 

• Aantal slaapkamers 

• Grootte woonkamer 

• Diepte tuin/ Grootte balkon 

• Parkeren 

• Soort bebouwing 

• Verdeling groen 

• Winkelcentrum  

 

Uit het onderzoek blijkt dat van deze kenmerken de maandelijkse lasten het 

belangrijkste kenmerk is. Dit geld zowel voor appartementen als voor grondgebonden 

woningen. Opmerkelijk is wel dat het belang van de maandelijkse lasten afneemt 

naarmate het woningtype meer vrijstaand is. De verklaring hiervoor wordt gezocht in de 

inkomensposities van huishoudens die een vrijstaande woning zoeken. Een ander 

belangrijk kenmerk is de eigendomsverhouding. Hiervoor geldt dat het belang toeneemt 

naarmate de woning meer vrijstaand is. Bij twee-onder-één kap woningen en half- 
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vrijstaand geschakelde woningen is de eigendomsverhouding zelfs belangrijker dan de 

maandelijkse lasten.  

 

Naast de maandelijkse lasten en de eigendomsverhoudingen wordt vooral de ruimte 

binnenshuis belangrijk gevonden. Daarbij valt op dat de grootte van de woonkamer 

belangrijker wordt gevonden dan het aantal slaapkamers. Bij appartementen en twee-

onder-één kap woningen blijkt dit omgekeerd te zijn. Verder valt op dat naarmate de 

woningen meer vrijstaand worden het belang van het aantal slaapkamers afneemt.  

 

Na de ruimte binnenshuis volgt het belang van de ruimte om het huis. In volgorde van 

belangrijkheid: de soort bebouwing van de woonomgeving, de soort parkeerplaats en de 

grootte van de privé buitenruimte. Bij appartementen is de privé buitenruimte iets 

belangrijker dan bij de overige woningentypes.  

 

De kenmerken op wijkniveau worden het minst belangrijk gevonden. Vooral aan de 

verdeling van het groen in de wijk wordt weinig belang gehecht. Winkelvoorzieningen 

worden nog enigszins belangrijk gevonden.  

 

Appartementen 

Uit het onderzoek blijkt dat huren in dit segment populairder is dan kopen. De 

bewoners zijn gemiddeld een stuk ouder dan in de andere segmenten. Omdat de 

huishoudens vaak ook een stuk kleiner zijn zoekt deze groep een kleinere woning. Dit 

houdt niet in dat de woning ook goedkoop moet zijn. De appartementen dienen 

minimaal twee slaapkamers te hebben en een woonkamer van minimaal 30m2. 

Daarnaast wordt een groot balkon gewaardeerd en een parkeerplaats onder het 

appartementencomplex. Uit het onderzoek blijkt dat de bebouwing van de omgeving bij 

dit woningtype minder belangrijk is.  

 

Twee onder één kap 

Huishoudens die geïnteresseerd zijn in een twee-onder-één kap woning zijn over het 

algemeen minder gevoelig voor de prijs. Voor woningen in dit segment geldt dat er 

minimaal drie slaapkamers aanwezig moeten zijn. De woonkamer dient minimaal 40 m2 

groot te zijn. De diepte van de tuin hoeft niet meer te zijn dan 15m, een diepere tuin 

wordt lager gewaardeerd. Verder dient er een parkeerplaats te zijn op eigen terrein en 

moet de woonomgeving uit hoofdzakelijk laagbouw bestaan.  
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Half-vrijstaand geschakelde woningen 

Huishoudens die voor een half-vrijstaande geschakelde woning kiezen, zijn over het 

algemeen afkomstig uit de duurdere twee-onder-één kap woningen. Het zijn 

huishoudens met een relatief hoog inkomen en opleidingsniveau. De prijsgevoeligheid is 

bij dit woningtype kleiner dan bij de overige woningtypen. Een woning in dit segment 

dient vier slaapkamers te bevatten, een grote woningkamer van minimaal 45m2 en een 

tuin van minimaal 20m diep. De woning dient in een woningomgeving te staan met 

voornamelijk laagbouw.  

2.3.42.3.42.3.42.3.4 Analyse Analyse Analyse Analyse Woononderzoek Nederland 2006Woononderzoek Nederland 2006Woononderzoek Nederland 2006Woononderzoek Nederland 2006    

Doel 

Het doel van het WoON (Woon Onderzoek Nederland) is het verzamelen van statistische 

informatie over de vorige, huidige en gewenste huisvestingssituatie (woning en 

woonomgeving) van huishoudens en personen inclusief de woonuitgaven. Het WoON dat 

in opdracht van het Ministerie van VROM uitgevoerd wordt, is het grootste landelijke 

onderzoek naar de situatie op de woningmarkt [RIGO Research en Advies, 2007]. Met 

betrekking tot ons onderzoek is vooral de gewenste huisvestingsituatie van belang. We 

zullen hiervoor zowel de resultaten als de vragenlijsten analyseren op de gevraagde 

kenmerken over woning en woonomgeving.  

 

Doelgroep  

De respondenten van het WoON zouden een representatief beeld moeten geven van de 

huishoudens en de totale bevolking van Nederland van 18 jaar en ouder. Hiervoor is een 

steekproef is getrokken uit de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA). Voorafgaande 

aan de feitelijke steekproeftrekking is door ABF Research een steekproefdesign 

gemaakt, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, geboorteland en 

gemeente. Omdat vooraf bekend was dat bepaalde bevolkingsgroepen relatief meer of 

minder meedoen met enquêtes, is hier in het steekproefdesign rekening mee gehouden. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een module WoON 55+ waarin de woonvoorkeuren 

van 55-plussers worden onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn echter nog 

niet beschikbaar. 

 

Methodiek 

In het WoON worden kenmerken compositoneel benaderd. Dit betekend dat de 

respondenten per kenmerk hun voorkeur moeten uitspreken. Voor het WoON 2006 zijn 

vragenlijsten telefonisch, via internet of persoonlijk afgenomen.  

 

Belangrijke kenmerken Woonsituatie  

De voor ons meest relevante vragen die in het WoON gesteld worden hebben betrekking 

op de gewenste woning en woningomgeving. Aan de respondenten wordt gevraagd of 

ze bij het invullen van de vragen rekening willen houden met het inkomen.  
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Met betrekking tot de gewenste woning wordt gevraagd naar de volgende kenmerken: 

• Type woning; 

• Huur- of Koopwoning 

• Soort woonruimte 

• Hoeveelheid woon-, slaap-, studeer- of hobbykamers 

• Met of zonder tuin 

• Verdieping gewenste woning 

• Aanwezigheid lift 

• Oppervlakte woonkamer 

• Oppervlakte keuken 

• Totale oppervlakte 

• Bouwperiode 

 

De conclusies die door VROM zijn gepubliceerd in de publicatie “Wonen op een rijtje” 

zijn minder specifiek dan de woningmarktonderzoeken die eerder in dit verslag zijn 

geanalyseerd. Van alle kenmerken die aan de respondenten zijn voorgelegd zijn alleen 

de eigendomsverhouding en woningtypen vernoemd in de conclusies. Daarnaast is 

alleen een onderscheid gemaakt tussen starters en doorstromers.  

 

In het rapport is wel een hoofdstuk opgenomen over wonen en zorg. In dit hoofdstuk 

wordt de nultredenwoning geïntroduceerd. Iets meer dan de helft van de 

nultredenwoningen in Nederland bestaat zelfs uit eengezinswoningen. In het rapport 

wordt de geschiktheid van een woning voor ouderen bepaald aan de hand van drie 

criteria:  

• is de woning speciaal bestemd voor ouderen; 

• is de woning een nultredenwoning; 

• is de woning ingrijpend aangepast. 

 

Uit het rapport blijkt verder dat ouderen liever niet zouden verhuizen maar wanneer 

men toch een verhuiswens heeft, wordt er vaak rekening gehouden met de 

toegankelijkheid van de woning. Tweederde van de verhuisgeneigde 55-plussers is 

expliciet op zoek naar een nultredenwoning. Vooral jongere ouderen wensen een 

nultredenwoning maar willen niet geassocieerd worden met een seniorenlabel. Ook 

geldt voor jongere ouderen dat ze liever in een op zich zelfstaande woning willen 

wonen. Naarmate de leeftijd stijgt, wordt wonen in een complex aantrekkelijk.  
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2.42.42.42.4 InkaderingInkaderingInkaderingInkadering    
Omdat niet alle kenmerken die uit voorgaande analyse naar voren zijn gekomen 

gebruikt kunnen worden zullen we een selectie moeten maken. Om dit goed te kunnen 

doen dient het onderzoek eerst ingekaderd te worden. Allereerst maken we een 

onderscheid in grondgebonden woningen en appartementen. Dit is noodzakelijk omdat 

de kenmerken van grondgebonden woning en een appartement niet in één profiel te 

combineren zijn. Denk bijvoorbeeld aan een tuin of balkon of de aanwezigheid van een 

parkeergarage. Binnen dit kader kunnen nu vervolgens twee sets met kenmerken 

worden samengesteld. Eén voor appartementen (Tabel 2.1) en een voor grondgebonden 

woningen (Tabel 2.2).  

 

Attirbuut TNS NIPO 2008 Molin, 1996 SRE 2007 WoON 2006

Verdieping van de woning x x

Huur- /Koopprijs woning x x

Gezamelijke voorzieningen x x

Schaal nieuwbouw x

Parkeersituatie x x

Veiligheidsvoorzieningen x

Grootte woonkamer x x x

Grootte balkon x

Totaal woonoppervlakte x

Voorzieningen directe omgeving x x

Type woning x x x x

Soort bouw x

Aantal slaapkamers x x

Maandelijkse lasten x

Oppervlakte keuken x

Aantal kamers x x

Aanwezigheid van een lift x

Ligging t.o.v. centrum x

Type winkelcentrum x

Verdeling groen (omgeving) x

Gemaksvoorzieningen in de woning x x

Afstand tot voorkeurslocatie x

Bouwperiode x

Luxe voorzieningen x

Wonen rond het thema van voorkeur x

Soort bebouwing omgeving x  
Tabel 2.1: Woonkenmerken van appartementen 
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Attirbuut TNS NIPO 2008 Molin, 1996 SRE 2007 WoON 2006

Koopprijs woning x x

Parkeersituatie x x

Grootte woonkamer x x x

Veiligheidsvoorzieningen x

Aantal slaapkamers x x

Gemaksvoorzieningen in de woning x x

Ruimte om het huis x

Type woning x x x x

Maandelijkse lasten x

Voorzieningen directe omgeving x x

Schaal nieuwbouw x

Ligging t.o.v. centrum x

Totaal woonoppervlakte x

Type winkelcentrum x

Verdeling groen (omgeving) x

Luxe voorzieningen x

Aantal kamers x x

Soort bouw x

Diepte tuin x

Oppervlakte keuken x

Bouwperiode x

Wonen rond het thema van voorkeur x

Soort bebouwing omgeving x

Afstand tot voorkeurslocatie x  
Tabel 2.2: Woonkenmerken van een grondgebonden woning 

2.52.52.52.5 Selectie woonkenmerkenSelectie woonkenmerkenSelectie woonkenmerkenSelectie woonkenmerken    
De lijst met kenmerken die uit de voorgaande analyse naar voren is gekomen is te groot 

om te verwerken tot een profiel. Na de inkadering, zoals in de vorige paragraaf 

beschreven, zijn alle kenmerken aan een aantal deskundigen voorgelegd. Deze 

deskundigen hebben middels een waardering (5-puntschaal) de mate van belang per 

woonkenmerk aangegeven in relatie tot de doelgroep senioren. De volgende 

deskundigen hebben meegewerkt aan de waardering van de woonkenmerken (bijlage I) 

• De heer O. Aelbers, portfolio adviseur Woonbedrijf te Eindhoven (20 jaar 

werkervaring)  

• De heer R. Borrenbergs, makelaar RSP Makelaars (15 jaar werkervaring) 

• De heer ir. R.J. van Aken, ontwikkelaar en belegger Van Aken beheer (30 jaar 

werkervaring)  

• De heer H.J. van den Berg RMT, makelaar AB Makelaars (25 jaar werkervaring) 

 

De waardering van de deskundigen, het belang van de kenmerken dat zoals deze in de 

onderzoeken worden genoemd, en de mate waarin de kenmerken in de diverse 

onderzoeken naar voren komen hebben geleid tot een uiteindelijke selectie van 

kenmerken (Tabel 2.3 en Tabel 2.4). Voor grondgebonden woning zijn acht attributen 

geselecteerd en voor appartementen zeven attributen. De eerste vijf kenmerken hebben 

betrekking op beide typen.  
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Attirbuut
Woonbedrijf 

(corporatie)

RSP Makelaars AB Makelaars VAB 

(ontwikkelaar)

Totale Waardering

Verdieping van de woning 5 5 4 5 19

Huur- /Koopprijs woning 5 5 5 4 19

Gezamelijke voorzieningen 4 4 3 5 16

Schaal nieuwbouw 4 4 4 4 16

Parkeersituatie 3 4 4 5 16

Veiligheidsvoorzieningen 2 5 4 5 16

Grootte woonkamer 4 4 4 4 16

Grootte balkon 5 3 4 4 16

Totaal woonoppervlakte 4 4 4 4 16

Voorzieningen directe omgeving 4 4 4 4 16

Type woning 4 3 5 4 16

Soort bouw 4 4 4 3 15

Aantal slaapkamers 4 3 4 4 15

Maandelijkse lasten 4 4 2 4 14

Oppervlakte keuken 4 3 3 4 14

Aantal kamers 4 3 3 4 14

Aanwezigheid van een lift 4 3 4 3 14

Ligging t.o.v. centrum 3 3 5 3 14

Type winkelcentrum 3 4 2 4 13

Verdeling groen (omgeving) 2 3 4 4 13

Gemaksvoorzieningen in de woning 2 3 5 3 13

Afstand tot voorkeurslocatie 3 4 4 2 13

Bouwperiode 3 3 3 3 12

Luxe voorzieningen 3 3 3 3 12

Wonen rond het thema van voorkeur 2 3 3 4 12

Soort bebouwing omgeving 3 2 3 3 11  
Tabel 2.3: Belangrijke woonkenmerken appartementen volgens de deskundigen 

 
Attirbuut Woonbedrijf 

(corporatie)

RSP Makelaars AB Makelaars VAB 

(ontwikkelaar)

Totale Waardering

Koopprijs woning 5 5 5 4 19

Parkeersituatie 4 5 4 4 17

Grootte woonkamer 5 4 4 4 17

Veiligheidsvoorzieningen 3 5 5 4 17

Aantal slaapkamers 5 3 5 4 17

Gemaksvoorzieningen in de woning 4 4 4 4 16

Ruimte om het huis 4 4 4 4 16

Type woning 4 3 5 4 16

Maandelijkse lasten 4 4 3 4 15

Voorzieningen directe omgeving 4 4 3 4 15

Schaal nieuwbouw 4 4 4 3 15

Ligging t.o.v. centrum 3 3 5 4 15

Totaal woonoppervlakte 4 3 3 4 14

Type winkelcentrum 3 4 3 4 14

Verdeling groen (omgeving) 4 4 3 3 14

Luxe voorzieningen 4 3 4 3 14

Aantal kamers 4 3 2 4 13

Soort bouw 3 4 3 3 13

Diepte tuin 3 4 3 3 13

Oppervlakte keuken 4 3 3 3 13

Bouwperiode 4 3 3 2 12

Wonen rond het thema van voorkeur 2 3 3 4 12

Soort bebouwing omgeving 1 4 3 3 11

Afstand tot voorkeurslocatie 3 4 2 2 11  
Tabel 2.4: Belangrijke woonkenmerken grondgebonden woningen volgens de deskundigen 

2.5.12.5.12.5.12.5.1 KoopprijsKoopprijsKoopprijsKoopprijs    

In alle door ons geanalyseerde woningmarktonderzoeken wordt gevraagd naar de 

koopprijs en/of maandlasten. Uit de respons van de deskundigen is gebleken dat beide 

woonkenmerken als belangrijkste worden ervaren. Omdat de koopprijs nauw 

samenhangt met de kwaliteit van de woning is dit geen vreemde uitkomst. De keuze 

voor het attribuutniveau van de koopprijs is gebaseerd op de vermogenspositie van 55-
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plussers. Uit onderzoek blijkt dat het eigen vermogen bij de doelgroep 55-plussers 

relatief hoog is. Het eigen vermogen komt meestal voort uit waardeontwikkeling van 

voorgaande woningen. Bovendien verkeert deze doelgroep, door carrièreontwikkelingen, 

vaak in hogere salarisschalen [Verhue e.a., 2008]. De doelgroep neemt dit vermogen 

mee naar een volgende woning waardoor de maandlasten geen representatief beeld 

geven voor de waarde van de woning.  

2.5.22.5.22.5.22.5.2 ParkerenParkerenParkerenParkeren    

In de onderzoeken van Verhue e.a. (2008) en Molin (1996) wordt gevraagd naar de 

parkeersituatie. Beide conjuncte metingen hebben parkeren als attribuut in hun 

profilering opgenomen. De onderzoeken tonen aan dat parkeren een belangrijk kenmerk 

is. Ook de vier ondervraagde deskundigen zijn van mening dat de doelgroep 55-

plussers parkeren als belangrijke woonvoorkeur heeft.  

2.5.32.5.32.5.32.5.3 WoonkameroppervlakteWoonkameroppervlakteWoonkameroppervlakteWoonkameroppervlakte    

Uit de verschillende woningmarktonderzoeken komt naar voren dat de respondenten 

veel waarde hechten aan de grootte van de woonkamer [RIGO Research en Advies, 2007, 

Marsman e.a., 2008 en Molin, 1996]. Doordat bij senioren de verhuiswens ingegeven 

kan worden door lichamelijke beperkingen en een (mogelijke) zorgbehoefte blijkt dat 

minder kamers wenselijk is. Het belang van de grootte van de woonkamer is om deze 

reden groter [Marsman e.a., 2008]. Uit de respons van deskundigen blijkt dat ook zij 

woonkameroppervlakte belangrijk vinden.  

2.5.42.5.42.5.42.5.4 GemaksvoorzieningenGemaksvoorzieningenGemaksvoorzieningenGemaksvoorzieningen    

Uit het onderzoek van Verhue e.a. (2008) naar de woningvoorkeuren onder senioren 

blijkt dat gemaksvoorzieningen, samen met veiligheidsvoorzieningen, op de tweede 

plaats staan bij overwegingen om over te gaan tot aanschaf van een woning. Niet 

verwonderlijk, aangezien er een grote groep senioren is die anticipeert op een 

afnemende vitaliteit en op zoek is naar een woning gericht op de oude dag. 

Voorzieningen in de woning die hier op in spelen zijn dan vanzelfsprekend een 

belangrijke eis. Belangrijke voorzieningen die genoemd worden zijn; geen trappen in de 

woning, geen drempels en extra brede deuropeningen. Vooral wanneer de gezondheid 

een rol speelt bij de verhuizing, zijn dit soort voorzieningen belangrijk. De mogelijkheid 

om voorzieningen later aan te brengen blijkt ook van belang te zijn. Uit het WoON 2006 

blijkt dat tweederde van de verhuisgeneigde 55-plussers expliciet op zoek is naar een 

nultredenwoning. Ook de deskundigen onderschrijven het belang van de 

gemaksvoorzieningen als woonkenmerk.  
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2.5.52.5.52.5.52.5.5 ArchitectuurArchitectuurArchitectuurArchitectuur    

Een kenmerk dat niet uit de woningmarktonderzoeken naar voren komt maar wel door 

de deskundigen wordt genoemd is architectuur. Drie van de vier deskundigen adviseren 

het kenmerk architectuur op te nemen in het onderzoek. Het gaat dan vooral om de 

architectuurstijl. Juist omdat de voorkeur voor een architectuurstijl niet in eerdere 

onderzoeken genoemd wordt terwijl het wellicht wel een belang heeft in de totale 

voorkeur zullen we het kenmerk opnemen in het onderzoek.  

2.5.62.5.62.5.62.5.6 Grootte balkon (appartementen) Grootte balkon (appartementen) Grootte balkon (appartementen) Grootte balkon (appartementen)     

De meerderheid hecht waarde aan een buitenruimte en is op zoek naar een woning met 

een balkon waar je met vier personen op kan zitten. Uit een onderzoek naar 

woonvoorkeuren onder senioren blijkt dat 63% van de ondervraagden veel waarde hecht 

aan een balkon bij een appartement [Verhue e.a., 2008]. De deskundigen constateren 

ook dat de grootte van het balkon een belangrijke invloed kan hebben bij de 

woningkeuze.  

2.5.72.5.72.5.72.5.7     SchaalSchaalSchaalSchaal project (appartementen)  project (appartementen)  project (appartementen)  project (appartementen)     

Een belangrijk specifiek kenmerk van appartementen is de schaal van het project. In de 

diverse onderzoeken komt het soort bouw dan naar voren. Ook de bebouwing van de 

omgeving speelt hierbij een grote rol. Ook de deskundigen zijn geven aan dat dit 

kenmerk van belang kan zijn bij de keuze voor een woning.  

2.5.82.5.82.5.82.5.8 Type Type Type Type woning woning woning woning (grondgebonden woning)(grondgebonden woning)(grondgebonden woning)(grondgebonden woning)    

De gewenste woonvoorkeuren kunnen al veel zeggen over de kwaliteitseisen die een 55-

plusser aan een woning stelt. In alle woningmarktonderzoeken die in de voorgaande 

paragraaf zijn geanalyseerd wordt gevraagd naar het type woning. De deskundigen zijn 

ook van mening dat de woningkeuze afhankelijk is van het gewenste woningtype.  

2.5.92.5.92.5.92.5.9 Aantal slaapkamers (grondgebonden woning)Aantal slaapkamers (grondgebonden woning)Aantal slaapkamers (grondgebonden woning)Aantal slaapkamers (grondgebonden woning)    

De voorkeur voor meer of minder ruimte in een woning laat zich onder andere vertalen 

in het aantal kamers. Het aantal slaapkamers is derhalve een essentieel kenmerk van een 

woning en zal dus moeten worden opgenomen in het profiel [Verhue e.a., 2008 en 

Molin, 1996]. De deskundigen waarderen het aantal slaapkamers ook als belangrijk 

wanneer het gaat om grondgebonden woningen.  

2.5.102.5.102.5.102.5.10 BBBBuitenruimte (grondgebonden woning) uitenruimte (grondgebonden woning) uitenruimte (grondgebonden woning) uitenruimte (grondgebonden woning)     

Uit de diverse onderzoeken blijkt dat buitenruimte bij een woning zeer belangrijk wordt 

gevonden. Uit woningmarktonderzoek dat is uitgevoerd in de regio Eindhoven blijkt dat 

slechts 10% van de huishoudens buitenruimte niet noodzakelijk vindt [Marsman e.a., 

2008]. De meerderheid hecht echter wel waarde aan buitenruimte De deskundigen zijn 
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van mening dat ouderen hun keuze van de woning sterk laten afhangen van dit 

woonkenmerk.  

2.62.62.62.6 Niet geselecteerde kenmerkenNiet geselecteerde kenmerkenNiet geselecteerde kenmerkenNiet geselecteerde kenmerken    
De keuze voor de geselecteerde attributen is gebaseerd op de analyse van eerdere 

woningmarktonderzoeken en het belang dat deskundigen hier aan hechten. Van de 24 

attributen die uit de onderzoeken naar voren zijn gekomen zijn er slechts 10 gekozen 

die opgenomen zullen worden in de profielen. De attributen die niet door ons zijn 

geselecteerd vertoonden dan wel een gelijkenis met een attribuut dat wel geselecteerd 

is, werden door de deskundigen als niet relevant beschouwd of pasten niet binnen de 

door ons gestelde randvoorwaarden (Tabel 2.5).  

 
Gelijkenis met andere 

kenmerken

Zijn opgenomen binnen de 

randvoorwaarden

Wordt vanzelfsprenked geacht Onvoldoende waardering 

deskundigen

-Aantal kamers -Bouwperiode -Aanwezigheid lift -Type winkelcentrum
-Oppervlakte keuken -Ligging t.o.v. centrum -Veiligheidsvoorzieningen -Verdeling groen

-Voorzieningen directe 
omgeving

-Luxe voorziengen

-Soort bebouwing omgeving
-Wonen rond thema van 
voorkeur  

Tabel 2.5: Niet geselecteerde kenmerken 

 

Kenmerken die gelijkenis vertonen met andere geselecteerde kenmerken, zijn het aantal 

kamers en de oppervlakte van de keuken. In het onderzoek wordt de voorkeur naar het 

aantal slaapkamers onderzocht. Door ook het aantal kamers op te nemen kunnen 

onrealistische profielen ontstaan. Dit geld ook voor het keukenoppervlak. De verdeling 

van het groen en de ligging ten opzichte van het centrum zijn niet opgenomen omdat al 

in de randvoorwaarden zijn opgenomen. Een aantal kenmerken is niet selecteert omdat 

ze vanzelfsprekend worden geacht. Zo worden er bijna geen appartementen meer 

gebouwd zonder lift en zijn een groot aantal veiligheidsvoorzieningen verplicht. De 

overige kenmerken die niet zijn opgenomen kregen onvoldoende waardering van de 

deskundigen.  

2.72.72.72.7 Attribuutniveaus Attribuutniveaus Attribuutniveaus Attribuutniveaus     
De geselecteerde attributen moeten in verschillende niveaus aan de respondenten 

worden voorgelegd. Voor het bepalen van deze niveaus is een marktonderzoek verricht. 

Dit is nodig omdat de combinaties van de niveaus in de profielen een realistisch beeld 

moeten geven van de vraagmarkt in de betreffende doelgroep. Ook mogen de niveaus 

niet te ver uit elkaar liggen waardoor onwaarschijnlijke combinaties ontstaan die niet of 

juist heel veel gekozen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een hele hoge koopprijs 

in combinatie met een klein woonoppervlak en vice versa. In de markscan (Bijlage A 

Marktscan attribuutniveaus) zijn van een aantal appartementen en grondgebonden 

woningen die te koop staan in de omgeving Eindhoven de niveaus van kenmerken 

geanalyseerd. Dit zijn onder andere het woonoppervlak, woonkameroppervlak, aantal 
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slaapkamers en de oppervlakte van tuin of balkon. De woningen zijn gezocht op een 

koopprijs van € 250.000,- tot € 400.000,-. Voor de appartementen heeft dit de 

volgende resultaten opgeleverd. 

 
Gemiddeld Mediaan Minimum Maximum Range

Woonoppervlak 110 110 85 140 55

Grootte woonkamer 45 43 30 60 30

Grootte balkon 11 11 5 19 15  
Tabel 2.6: Marktscan niveaus kenmerken appartementen 

 

De attributen die niet in Tabel 2.6 zijn opgenomen worden niet middels een marktscan 

bepaald. Zo kan bijvoorbeeld parkeren buiten op eigen terrein of binnen in een 

parkeergarage. Ook de mogelijkheden van gemaksvoorzieningen zijn beperkt en zullen 

daarom worden gebundeld in niveaus. In het onderzoek naar de woonvoorkeuren bij 

appartementen is de schaal van projecten opgenomen. We hebben gekozen voor een 

vertaling in twee niveaus; grootschalig hoogbouw of kleinschalig laagbouw. Het 

attribuut architectuur zal worden opgedeeld in vier meest gangbare architectuurstijlen; 

modern, post-modern, traditioneel en duurzaam. Het kenmerk architectuurstijl zal 

worden toegelicht met afbeeldingen (afbeelding 2.1 en afbeelding 2.2). Enerzijds was 

het noodzakelijk omdat het aannemelijk is dat niet iedereen bekend is met de 

verschillende stijlen. Anderzijds kan dit het resultaat negatief beïnvloeden omdat de 

keuze voor een bepaalde afbeelding smaakgebonden is. Toch is getracht de 

afbeeldingen op uniformiteit te selecteren.  

 

 
Afbeelding 2.1: Architectuurstijlen appartementencomplex (v.l.n.r.); modernisme, post-modernisme, 

traditioneel, duurzaam 

 

 
Afbeelding 2.2: Architectuurstijlen grondgebonden woningen (v.l.n.r.); modernisme, traditioneel, duurzaam 

 

,----1 -----,r:::::::::::::r 
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Voor appartementen levert dit de volgende niveaus op: 

 
Tabel 2.7: Attribuutniveaus appartementen  

 

Wat de grondgebonden woningen betreft heeft de marktscan het volgende resultaat 

opgeleverd: 
Gemiddeld Mediaan Minimum Maximum Range

Woonoppervlak 141 140 100 185 85

Grootte woonkamer 40 42 23 50 27

Tuinopp 97 85 30 330 300

Slaapk 3,40625 3 2 5 3  
Tabel 2.8: Marktscan woonkenmerken grondgebonden woningen 

 

Voor de grondgebonden woningen geldt dat de attributen type woning en 

gemaksvoorzieningen bepaald zijn middels een literatuuronderzoek. Uiteindelijk levert 

dit de volgende niveaus op:  

 
Tabel 2.9: Attribuutniveaus grondgebonden woningen 

2.82.82.82.8 ConclusieConclusieConclusieConclusie    
In dit hoofdstuk zijn de keuzes uiteengezet die gemaakt zijn voor de uitvoering van de 

conjuncte analyse. Een studie naar de woningmarkt heeft geresulteerd in de keuze van 

een doelgroep. De accentverlegging naar een vraagmarkt en de vergroting van de 

doelgroep 55-plussers heeft onze keuze voor deze groep bepaald. Deze aankomende 

groep senioren blijkt veel gezonder, welgestelder en vitaler te zijn dan de huidige 

senioren. Bovendien hebben ze meer te besteden. De huidige woningmarkt lijkt hier nog 

niet op ingespeeld. Een onderzoek naar de woonbehoefte van deze doelgroep lijkt dus 

van belang. Voor de keuzes van de attributen is een literatuurstudie verricht. Na de 

inkadering van het onderzoek waarin is gekozen om de variabelen op de delen in twee 

groepen, appartementen en grondgebonden woningen, hebben een aantal deskundigen 

zich uitgesproken over het belang van de variabelen. Dit heeft geresulteerd in twee sets 

van respectievelijk zeven en acht variabelen. Met een marktscan is vervolgens het niveau 

van de verschillende variabelen bepaald.  

. 
, ! ·2 ~0.000 

2 3 4 
Koopprljs € 300.000 € 3 50.000 € 400.000 
Parkeren Prive op eiqen terrein Prive oarkeerqaraqe 
Woonkameroppervlak 30 40 50 60 
Gemaksvoorziengen Niveau l Niveau 2 
Schaal nieuwbouw Grootschaliq , hooqbouw Kleinschaliq, laaqbouw 
Grootte Balkan 5 m2 10 m2 15 m2 20 m2 
Architectuurstiil Modern Post- modern Trad it ionee l Duurzaam 

. '! 300 .000 

2 3 
Koopprijs € 350.000 € 400.000 
Type woning Bunqalow Vriistaand Twee- onder-een - kap 
Aantal slaapkamers 2 3 4 
Grootte tuin 50 m2 100 m2 200 m2 
Parkeren Prive in qaraqe Prive op eiqen terrein Op straat 
Woonkameroppervlak 30 40 50 
Gemaksvoorziengen Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Architectuurstijl Modern Tradioneel Duurzaam 
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3333 OperatioOperatioOperatioOperationalisatienalisatienalisatienalisatie    

3.13.13.13.1 InleidingInleidingInleidingInleiding    
Doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van woonvoorkeuren voor 55-

plussers. In hoofdstuk twee zijn een aantal attributen geselecteerd waarvan voorkeuren 

voor de doelgroep 55-plussers later zullen worden onderzocht. Naast deze relevante 

attributen zijn ook de attribuutniveaus onderzocht die hieraan gekoppeld zullen 

worden. Om de voorkeuren te kunnen bepalen zal gebruikt gemaakt worden gemaakt 

van een conjuncte analyse. In dit hoofdstuk zal de keuze voor deze methodiek verder 

worden toegelicht en worden de stappen beschreven die nodig zijn om tot een analyse 

te komen. Dit houdt in dat er een experimenteel design gekozen dient te worden, de 

taak van de respondent bepaald moet worden en ten slotte de dataverzameling 

beschreven wordt. De resultaten van de analyse worden besproken in hoofdstuk vier. 

3.23.23.23.2 Keuze onderzoeksmethodeKeuze onderzoeksmethodeKeuze onderzoeksmethodeKeuze onderzoeksmethode    
Er zijn verschillende methodieken om de doelstelling van dit onderzoek te bereiken (zie 

hoofdstuk 1.2). Een veel gebruikte methode is de compositionele benadering. Hierbij 

wordt een respondent gevraagd per kenmerk zijn of haar voorkeur uit te spreken. Het 

nadeel van deze methode is dat de kenmerken niet tegen elkaar hoeven te worden 

afgewogen waardoor een onrealistisch beeld van de woonvoorkeuren ontstaat. Voor dit 

onderzoek hebben wij daarom gekozen voor een decompositionele benadering waarbij 

de respondent een keuze moet maken uit een aantal hypothetische woonalternatieven. 

Bij een keuze moeten de attributen tegen elkaar worden afgewogen.  

3.33.33.33.3 Conjunct Conjunct Conjunct Conjunct keuze methodkeuze methodkeuze methodkeuze methodeeee    
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een conjunct keuzemethode. Bij een 

conjuncte keuzemethode maakt de respondent een keuze uit een aantal hypothetische 

alternatieven. De attributen kunnen verschillende waarden aannemen (eigendom/huur, 

locatie, prijs, aantal kamers, grootte van de kamers etc.) welke ‘attribuutniveaus’ worden 

genoemd. Een respondent zal aan elk van deze eigenschappen een bepaalde waarde 

toekennen, het zogenaamde deelnut. Het nut van een alternatief, het totaalnut 

genoemd, kan worden beschreven als de som van alle deelnutten die verbonden zijn aan 

het betreffende alternatief. Er wordt aangenomen dat wanneer een individu moet kiezen 

uit een set van alternatieven, het alternatief met grootste nut wordt gekozen. Dit wordt 

de Random utility theorie genoemd [Timmermans en Oppewal, 1992].  
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In formulevorm ziet dit er als volgt uit [Dellaert, Borgers, Louviere en Timmermans, 

2006]: 

 

Ui = Vi + ℰi  

 

Hierbij is: 

 Vi  het nut van het alternatief i 

ℰi de error component voor het nut van het alternatief i  

 

De error component is opgenomen omdat de voorkeur van een alternatief niet perfect 

kan worden gemeten. Het nut van het alternatief i kan als volgt berekend worden: 

 

Vi =∑K  ViK 

 

Hierbij is:  

ViK  het deelnut van alternatief i met betrekking tot eigenschap k 

 

Om een deelnut te meten wordt de volgende formule toegepast: 

 

VK = βk Xik  

 

Hierbij is: 

Xik  de score van alternatief i op kenmerk k 

βk een te schatten parameter voor kenmerk k 

 

Het nut van een alternatief wordt vervolgens bepaald door deze twee formules te 

combineren. Dit levert de volgende formule op: 

 

Vi =∑K  βk Xik 

 

Door de veronderstelling dat mensen het alternatief met het hoogste nut kiezen kan de 

kans worden voorspeld dat een bepaald alternatief gekozen worden uit een set van 

alternatieven. Om deze analyse te verrichten kan gebruik gemaakt worden van het 

multinomal logit model [Timmermans, 1992]. In formulevorm ziet dit model er als volgt 

uit: 

 

Pi =ℯ Vi  / ∑J ℯ Vj (i,j=1,2,...J) 

 

Analyse van de data laat het belang van de verschillende attributen zien. Voor de 

uitvoering van de analyse wordt gebruikt gemaakt van het softwareprogramma Limdep 

[Greene, 2007]. De voorspellende waarde van de resultaten kan worden berekend met 

Rho2.  
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De Rho2 kan als volgt gedefinieerd worden [Timmermans,1992]:  

 

Rho2 = 1 – ( L(β) / L(0) )  

 

Hierbij is: 

L(β) de loglikelihood geschatte model 

 L(0) de loglikelihood van het nulmodel  

 

De waarde Rho2 moet ongeveer rond de 0,20 of hoger liggen. Bij een lagere waarde is de 

voorspellende waarde gering. De Rho2 ligt tussen 0 en 1.  

3.43.43.43.4 Experimenteel designExperimenteel designExperimenteel designExperimenteel design    
In hoofdstuk twee is een selectie gemaakt van de meest relevante attributen en zijn 

hierbij de attribuutniveaus bepaald. Er is onderscheid gemaakt in relevante attributen 

die betrekking hebben op een appartement in een stedelijke woonomgeving en 

relevante attributen die betrekking hebben op een grondgebonden woning in een niet-

stedelijke of dorpse woonomgeving. Met betrekking tot appartementen word het belang 

van de volgende attributen onderzocht: 

• De koopprijs 

• Het woonkameroppervlak 

• Grootte van het balkon 

• De architectuurstijl 

• De parkeersituatie  

• De schaal van het project 

• Het gemaksvoorzieningenniveau 

 

Met betrekking tot grondgebonden woningen wordt het belang van de volgende 

attributen onderzocht: 

• De koopprijs 

• Het woonkameroppervlak 

• Het woningtype 

• Het aantal slaapkamers  

• De grootte van de tuin 

• De architectuurstijl 

• De parkeersituatie 

• Het gemakvoorzieningenniveau 

 

Na deze selectie worden de hypothetische alternatieven samengesteld op basis van een 

experimenteel design. Het voordeel van een experimenteel design is dat er complete 

alternatieven kunnen worden aangeboden waarvan toch voor ieder attribuut het 

afzonderlijk belang bepaald kan worden. Dat er gebruik gemaakt wordt van fictieve, 
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mogelijk niet bestaande combinaties van kenmerken, kan een voordeel zijn. Op deze 

manier kunnen ook de voorkeuren voor niet bestaande woningen worden getoetst. 

Daarnaast is een belangrijk aspect van een conjuncte keuze-experiment de mogelijkheid 

een constant basisalternatief toe te voegen aan de keuzsets [Timmermans, 1992].  Dit 

garandeert orthogonaliteit bij de schatting. Dat betekent dat de onafhankelijke 

variabelen onderling minimaal samenhangen. Het basisalternatief zal in dit geval 

bestaan uit de optie ‘geen’. Het experimenteel design zal nu verder voor appartementen 

en grond gebonden woningen apart worden uitgewerkt.  

3.4.13.4.13.4.13.4.1 Experimenteel design appartement in een stedelijke woonomgevingExperimenteel design appartement in een stedelijke woonomgevingExperimenteel design appartement in een stedelijke woonomgevingExperimenteel design appartement in een stedelijke woonomgeving    

In het voorgaande hoofdstuk zijn zeven attributen geselecteerd die van invloed kunnen 

zijn op de woningkeuze van de 55-plusser. Aan deze attributen zijn een aantal niveaus 

gekoppeld. Tabel 3.1 laat een overzicht zien van alle attributen en de attribuutniveaus 

met betrekking tot een appartement.  
  

 
Tabel 3.1: Attribuutniveaus appartementen 

 

Deze attributen worden door middel van een experimenteel design gecombineerd tot 

een aantal hypothetische keuzealternatieven. Een design wat hier voor gebruikt kan 

worden is het full-factorial design [Adelman, 1962]. In een full-factorial design zouden 

alle mogelijke combinaties die gemaakt kunnen worden met zeven attributen, waarvan 

vier attributen met vier niveaus en drie attributen met twee niveaus, aan de 

respondenten worden voorgelegd (44 x 23 = 2048 alternatieven). Omdat een onderzoek 

met een dergelijk design veel te groot is, is gezocht naar een zo klein mogelijk 

fractioneel, orthogonaal design waarbij minder alternatieven nodig zijn om het belang 

van de attributen te bepalen. Uiteindelijk is gekozen voor design dat bestaat uit 16 

alternatieven (Bijlage B Experimenteel design). [Addelman, 1962] 

 

Tabel 3.2 laat een voorbeeld zien waarin één keuzealternatief is opgenomen. De 1 in dit 

voorbeeld staat voor het eerste niveau van desbetreffend attribuut, de 2 voor het tweede 

niveau, de 3 voor het derde niveau en de 4 voor het vierde niveau. Aan de hand van dit 

attribuutdesign zijn de profielen samengesteld.  

 

 
Tabel 3.2: Voorbeeld experimenteel design appartement 

  

 

ttribuut 
Koopprijs 
Parkeren 
Woonkameroppervlak 
Gemaksvoorziengen 
Schaal nieuwbouw 
Grootte Balkan 
Architectuurstijl 

Level 

€ 250.000 
Prive op eigen terrein 
30 
Niveau l 
Grootschali , hoo bouw 
5 m2 
Modern 

2 4 
€ 300.000 € 350.000 € 400.000 
Prive parkeergarage 
40 50 60 
Niveau 2 
Kleinschali , laa bouw 
10 m2 15 m2 20 m2 
Post-modern Traditioneel Duurzaam 



  

45 

Met behulp van dit design kan het volgende alternatief samengesteld worden: 

 
Tabel 3.3: Voorbeeld keuze alternatief 4 appartement. 

 

We hebben nu 16 hypothetische alternatieven die aan de respondenten worden 

voorgelegd (Bijlage C Profielen appartementen). De respondent zal steeds moeten 

kiezen uit twee alternatieven. Bij deze alternatieven wordt gevraagd: 

• of de respondent in de betreffende woonalternatieven zou willen wonen 

• welke woning de respondent het meest waarschijnlijk zou kopen ( ook “geen” is 

een mogelijk antwoord) 

3.4.23.4.23.4.23.4.2 Experimenteel design groExperimenteel design groExperimenteel design groExperimenteel design grondgebonden woning in een nietndgebonden woning in een nietndgebonden woning in een nietndgebonden woning in een niet----centrumstedelijke of centrumstedelijke of centrumstedelijke of centrumstedelijke of 

dorpse woonomgevingdorpse woonomgevingdorpse woonomgevingdorpse woonomgeving    

In het voorgaande hoofdstuk zijn acht attributen geselecteerd waarvan het belang voor 

de 55-plussers zal worden onderzocht. Ook aan deze attributen zijn attribuutniveaus 

gekoppeld. Tabel 3.5 laat een overzicht zijn van alle attributen en de bijbehorende 

niveaus.  

 
Tabel 3.4: Attribuutniveaus grondgebonden woning 

 

Voor het design met betrekking tot de grondgebonden woningen is wederom gezocht 

naar een zo klein mogelijk fractioneel orthogonaal design. Een full-factorial design, 

waarin alle mogelijkheden van acht attributen met elk drie niveaus in voor zou komen, 

leidt tot een zeer groot aantal alternatieven (38 = 6561 alternatieven). Er is gekozen 

voor een fractioneel design met 27 keuzealternatieven (Bijlage B Experimenteel design).  

 

Tabel 3.6 laat een voorbeeld voor één keuzealternatief. De 1 in dit voorbeeld staat voor 

het eerste niveau van desbetreffend attribuut, de 2 voor het tweede niveau en de 3 voor 

het derde niveau. Aan de hand van dit attribuutdesign zijn de profielen samengesteld.  

 

Attribuutnotering Attribuut Attribuutniveau 

. 
Koopprijs 
Type waning 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

Aantal slaapkamers 
Grootte tuin 
Parkeren 
Woonkameroppervlak 
Gemaksvoorziengen 
Architectuurstij l 

€ 350.000,-
60 m2 
10 m2 
Duurzaam 

Koopprijs 
Woonkameroppervlak 
Grootte Balkan 
Architectuurstijl 
Grootte complex 
Parkeren 
Gemaksvoorzieningen 

Grootschalig hoogbouw 
Prive parkeergarage 
Niveau 1 

i ! .3~0.000 
2 3 
€ 350.000 € 400.000 

Bunqalow Vriistaand Twee-onder-een-kap 
2 3 4 
50 m2 100 m2 200 m2 
Prive in qaraqe Prive op eiqen terrein Op straat 
30 40 50 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Modern Tradioneel Duurzaam 
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Tabel 3.5: Voorbeeld experimenteel design grondgebonden woning 

 

Met behulp van dit design kan de volgende alternatief worden samengesteld:  

 

 
Tabel 3.6: Voorbeeld keuze alternatief 3 grondgebonden woning 

 

We hebben nu 27 hypothetische alternatieven die aan de respondenten worden 

voorgelegd (Bijlage C Profielen grondgebonden woningen). De respondent zal steeds 

kunnen kiezen uit drie alternatieven. Bij deze alternatieven wordt gevraagd: 

• of de respondent in de betreffende woonalternatieven zou willen wonen 

• welke woning de respondent het meest waarschijnlijk zou kopen (ook “geen” is 

een mogelijk antwoord) 

3.53.53.53.5 KeuzesetsKeuzesetsKeuzesetsKeuzesets    
De alternatieven die in de vorige paragraaf zijn samengesteld worden voorgelegd aan de 

respondenten. Na beantwoording van een aantal vragen over de huidige woonsituatie 

zal de respondent gevraagd worden een keuze te maken uit: 

• een appartement in een stedelijke situatie 

• een grondgebonden woning in een suburbane omgeving  

 

Om tot de keuzesets te komen zijn steeds twee of drie hypothetische alternatieven (voor 

respectievelijk appartement of grondgebonden woning) willekeurig aan elkaar 

gekoppeld. Voor zowel de keuzesets met betrekking tot appartementen als de 

keuzesets met betrekking tot de grondgebonden woningen zijn twee versies gemaakt 

waarin verschillende alternatieven aan elkaar zijn gekoppeld. Afbeelding 3.1 laat een 

voorbeeld zien van een keuze die de respondenten krijgen voorgelegd en die vragen die 

hierbij worden gesteld. 

mm=::=1m::1:!tmm111f·_n_ro_A.,._
1
w _,, __ -__ s _____ --+-----------+---------r@'H¥MMrM t =± ; ~ ~ ~ ~ ~ 

Attribuutnotering Attribuut Attribuutniveau 
A Koopprijs € 300.000,-
B Type woning Bungalow 
C Aantal slaapkamers 4 
D Grootte tuin 200 m2 
E Parkeren Op straat 
F Woonkameroppervlak 40 m2 
G Gemaksvoorziengen Niveau 3 
H Arch itectu u rstij I Duurzaam 
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Afbeelding 3.1: Uitwerking keuzeset grondgebonden woning 

 

 

TU/e 

W oonvoorkeuren grondgebonden woningen 

Welke woning heeft uw voorkeur? 

Koopprijs 

Type waning 

antal slaapkamers 

Grootte tuin 

Parkeren 

Woonkameroppervlakte 

Gemaksvoorzieningen 

rchitectuurstijl 

Zou u in deze woning willen wonen? 
Woning 1: 

Woning 2: 
Woning 3: 

Wooing 1 

€ 300.000,-

2-onder-1-kap 

3 

100m2 

Prive in garage 

40 m2 

Niveau 3 

Modern 

Welke woning zou u het meest waarschijnlijk kopen? 

0 Woning I O Woning 2 0 Woning 3 0 Geen 

I volgende I [ vorige I 

G emaksvoorzienin2niveau's 

[Niveau 1 [[Geen aanpassingen 

Woning2 

€ 400.000,-

Vrijstaand 

3 

50 m2 

Prive op eigen terrein 

50 m2 

Niveau 3 

Modem 

[Niveau 2 [[Brede deuropen ingen, geen drempels, aangepaste badkamer(s) 

[Niveau 3 [[Nu ltredenwoning (slaapkamer en badkamer op begane grond + niveau 2) 

Berg Enquete System © 2007 Des1gn_SyJ;tems 

Woning3 

€ 350.000,-

Bungalow 

3 

200m2 

Op straat 

30m2 

Niveau 3 

Modem 

I 
I 
I 
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3.63.63.63.6 Opzet enquêteOpzet enquêteOpzet enquêteOpzet enquête    
Voor de ondervraging van de respondenten is gebruik gemaakt van een internet- 

enquête. Niet alleen is men in staat om via het internet overzichtelijker en gerichter te 

kunnen enquêteren. Ook is de te verwachte respons hoger doordat de respondenten 

minder handelingen hoeven te verrichten om te reageren. Het internetgebruik is de 

afgelopen jaren sterk gestegen, ook bij ouderen. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal 

en Cultureel Planbureau. Was in 2000 nog slechts 31% van de 55-64 jarigen aangesloten 

op internet, in 2005 is dat 72 procent. En bij de 65-74 jarigen is het toegenomen van 

17 tot 44%. Daarnaast veronderstellen we dat het internetgebruik binnen de ouderen in 

de inkomensgroep die voor deze enquête worden ondervraagd hoger ligt dan dit 

gemiddelde.  

 

De enquête is opgedeeld in vier verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel (bijlage  

D Algemeen deel A Huidige woonsituatie) van de enquête bevat vragen over de huidige 

woonsituatie. Deze gegevens kunnen later gebruikt worden om groepen binnen de 

steekproef te onderscheiden. In het tweede onderdeel (bijlage D Algemeen deel B 

huidige huishoudensamenstelling) wordt gevraagd naar de gegevens van de huidige 

huishoudensamenstelling. Bij onderdeel drie (bijlage D Algemeen deel C 

Verhuisgeneigdheid) van de enquête wordt gevraagd of de respondent verhuisgeneigd 

is. De conjuncte meting betreft het laatste onderdeel (bijlage D Deel D Conjuncte 

keuzemeting appartementen en Deel D conjuncte keuzemeting Grondgebonden woning) 

van de enquête. In dit deel van de enquête wordt de respondent gevraagd een keuze te 

maken tussen: 

• een grondgebonden woning in een niet-centrumstedelijke of dorpse 

woonomgeving 

• een appartement in een stedelijke woonomgeving. 

Deze keuze verwijst de respondent door naar één van de twee verschillende 

deelenquêtes.  

 

De enquête is opgebouwd middels de digitale tool ‘Berg Enquête Systeem’ 

(http://praatgraag.ddss.nl). Het ‘Berg Enquête Systeem’ is ontwikkeld door de TU/e als 

online software om enquêtes te ontwikkelen en af te nemen. 
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3.73.73.73.7 OOOOnderzoekspopulatienderzoekspopulatienderzoekspopulatienderzoekspopulatie    
De gehele populatie is te groot om alle onderzoekseenheden te betrekken in het 

onderzoek, daarom vindt eerst een selectie plaats. Het ligt hier meer voor de hand om 

een steekproef te trekken. De populatie waaronder we onderzoek willen verrichten 

voldoet aan de volgende eigenschappen: 

1. Het huishouden dient verhuisgeneigd te zijn, dat wil zeggen, het wil binnen 5 

jaar verhuizen 

2. Het huishouden is op zoek naar een koopwoning, deze mag bestaande bouw 

en/of nieuwbouw zijn.  

3. Het huishouden moet op zoek zijn naar een nultredenwoning.  

4. Het huishouden moet binnen de regio Eindhoven willen wonen. Het betreft regio 

71 van de NVM-regioindeling volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 

2004 en omvat de plaatsen: 

a. gemeente Best 

b. gemeente Eindhoven 

c. gemeente Nuenen c.a.  

d. gemeente Son en Breugel 

e. gemeente Valkenswaard  

f. gemeente Veldhoven 

g. gemeente Waalre 

h. Geldrop 

i. Oirschot 

j. Riethoven  

k. Westerhoven.  

5. De doelgroep moet een leeftijd hebben van minimaal 50 jaar (55 jaar min een 

verhuistermijn van 5 jaar).  
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3.83.83.83.8 DataverzamelingDataverzamelingDataverzamelingDataverzameling    
Voor de dataverzameling van dit onderzoek zijn in totaal 5400 e-mailadressen 

verzameld. Een deel hiervan (3500) is afkomstig uit de woningzoekende bestanden van 

AB makelaars. Hierbij zijn alle woningzoekenden ingeschreven voor nieuwbouw 

projecten opgenomen in de respondenten lijst. Van de woningzoekenden in deze lijst 

zijn leeftijdgegevens niet bekend waardoor niet iedereen binnen het steekproefkader 

valt. In de begeleidende email is daarom duidelijk gewezen op de leeftijdsrestrictie (zie 

bijlage E). Het is overigens niet mogelijk om de enquête in te vullen wanneer een 

respondent aangeeft na 1960 geboren te zijn. Om de kans op respons bij deze groep te 

verhogen is op dinsdag 25 augustus een belavond gehouden waarop een deel van de 

respondenten telefonisch benaderd is met een verzoek om mee te werken aan de 

enquête. De overige 1900 adressen zijn afkomstig uit het woningzoekendenbestand van 

vb&t. Alle 1900 woningzoekenden in deze lijst vallen binnen de leeftijdscategorie van 

het steekproefkader. Alle enquêtes zijn afgenomen in de periode september 2009 tot en 

met oktober 2009. Hierbij is rekening gehouden met de afloop van de zomervakantie.  

3.93.93.93.9 ConclusieConclusieConclusieConclusie    
Om een zo realistisch mogelijk beeld te geven van de keuzesituaties die een 

woonconsument krijgt in de markt is gekozen voor een decompositionele benadering in 

de vorm van een conjunct keuze-experiment. Met behulp van de attributen zoals 

bepaald in hoofdstuk 2 is vervolgens een experimenteel design opgesteld om de 

alternatieven samen te stellen. Er is gekozen voor twee designs, één voor 

grondgebonden woningen (27 profielen), en een design voor appartementen (16 

profielen). Deze alternatieven zijn vervolgens in keuzesets geplaatst. Deze keuzesets 

zijn vervolgens in een enquête opgenomen. De enquête is via internet afgenomen. Er 

zijn 5400 mail adressen verzameld van woningzoekenden naar een woning in het SRE-

gebied. Deze respondenten zijn via een email benaderd en gevraagd om mee te doen 

aan de enquête. 
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4444 De resultatenDe resultatenDe resultatenDe resultaten    
Om de woonvoorkeuren van senioren in kaart te brengen is een conjuncte analyse 

uitgevoerd. In het voorgaande hoofdstuk wordt de toegepaste methodiek toegelicht. In 

dit hoofdstuk zullen de resultaten van de data-analyse worden weergegeven. De 

uitkomsten worden geanalyseerd in de vorm van parameterschattingen voor zowel 

appartementen als grondgebonden woningen. Uit deze parameterschattingen kan het 

belang van de verschillende kenmerken worden geschat. Vervolgens worden deze 

theoretische resultaten getoetst aan diverse marktscenario’s. Dit is mogelijk omdat met 

de resultaten uit de parameterschattingen de kans berekend kan worden dat een 

bepaald alternatief gekozen wordt. Hieraan voorafgaand zullen eerst de respons en de 

kenmerken van de respondenten worden besproken.  

4.14.14.14.1 ResponsResponsResponsRespons    
Voor de dataverzameling van dit onderzoek zijn in totaal 5400 e-mailadressen 

verzameld en benaderd. Uiteindelijk hebben 253 respondenten de enquête volledig 

ingevuld. De totale respons was veel hoger (450 respondenten) maar een groot aantal 

enquêtes bleek onvolledig ingevuld. Een verklaring hiervoor kan zijn dat niet alle 

respondenten binnen de gestelde leeftijdgrens vielen. We kunnen ook veronderstellen 

dat de internetverbinding met de respondent tijdens het invullen verbroken werd of dat 

de respondent geen interesse meer had om de enquête in te vullen.  

 

Er is gebruik gemaakt van twee versies van de enquête waarin de keuzesets steeds 

verschillen (bijlage D). Het eerste deel van het adressen bestand (AB Makelaars), 

gebruikt voor set A, heeft een zeer lage respons opgeleverd (5%). Dit kan verklaard 

worden door het feit dat de leeftijdgegevens van de woningzoekenden in dit bestand 

niet bekend waren. Niet alle aangeschreven woningzoekenden vielen dus binnen het 

steekproefkader. Voor set B is gebruik gemaakt van het woningzoekenden bestand van 

vb&t makelaars. Van deze woningzoekenden was de leeftijd wel bekend, waardoor alle 

aanschreven personen binnen het steekproefkader vielen. Dit heeft geresulteerd in een 

hogere respons (15%).  

4.24.24.24.2 Kenmerken respondentenKenmerken respondentenKenmerken respondentenKenmerken respondenten    
Van alle respondenten is 61% man en 39% vrouw (Figuur 4.1). Dit is niet geheel 

representatief voor de regio omdat deze groepen in werkelijkheid gelijkmatiger verdeeld 

zijn.  
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Geslacht

61%

39%

Man

Vrouw

    
Figuur 4.1: Geslacht respondenten 

    
Figuur 4.2: Leeftijd respondenten 

 

Wanneer we de leeftijd van de respondenten bestuderen valt op dat de meerderheid van 

de respondenten zich bevindt in de leeftijdscategorie 50-60 jaar (58%). In de hogere 

leeftijdscategorieën neemt het aantal respondenten steeds verder af. Hoewel de 

verdeling ongeveer gelijk is aan die in het SRE-gebied zal ook het internetgebruik onder 

senioren invloed hebben op deze cijfers.  

 
Verhuisgeneigdheid

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

50-60 jaar

61-70 jaar

71-80 jaar

81-90 jaar

Wel verhuisgeneigd Niet verhuisgeneigd  
Figuur 4.3: Verhuisgeneigdheid binnen de verschillende leeftijdscategorieën 

 

Aan de respondenten is gevraagd of ze verhuisgeneigd zijn. Van de 253 respondenten 

die deze vraag hebben beantwoord, zegt 162 senioren verhuisgeneigd te zijn.  

 

De inkomenscategorieën van de respondenten laten een redelijk gelijke verdeling zien. 

Slecht een klein deel (1,8%) verdient minder € 1.500 netto per maand (Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....4444: : : : 

Inkomensverdeling respondentenInkomensverdeling respondentenInkomensverdeling respondentenInkomensverdeling respondenten). 65 % van de respondenten woont in een koopwoning, 

35% in een huurwoning. Ook dit is representatief aan de verhoudingen zoals die in het 

SRE-gebied liggen (63% koop, 37% huur). Hoewel de kanttekening bij deze vergelijking 

gemaakt moet worden dat het onderzoek van SRE niet specifiek gericht is op de 

doelgroep 55-plussers  

 

Leeftijd 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

50-60 Jaar 

61-70 Jaar 

71-80 Jaar 

81-90 Jaar 

CJ 
D 

I 

I 

l I I I I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

D • 
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Inkomen

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Minder dan € 1.500,-

€1.500,- tot € 2.500,-

€ 2.500,- tot € 3.500,-

€ 3.500,- of meer

Wil ik niet zeggen

 
Figuur 4.4: Inkomensverdeling respondenten 

Huur/koop

65%

35%

Koop

Huur

 
Figuur 4.5: Eigendomsverhoudingen 

 

De meeste respondenten wonen momenteel in een tussen- of hoekwoning (28%). Ook 

twee-onder-één kapwoningen (19%) en vrijstaande woningen (20%) komen veel voor. 

Een relatief klein deel van de respondenten geeft aan in een semi-bungalow te wonen 

(3%).  

 
Woningtype huidige woning

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Tussenwoning of

hoekwoning

Twee-onder-één-kap-

woning

Vrijstaande woning /

Bungalow

Semi-bungalow

Appartement in een

gebouw met lift

Appartement in een

gebouw zonder lift

Anders

 
Figuur 4.6: Woningtype huidige woning 

Verhuismotieven

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Onderhoud w oning

Groter w onen

Kleiner w onen

Goedkoper w onen

Luxer w onen

Comfortabeler w onen

Gelijkvloers w onen

Grotere tuin

Kleinere tuin

Een tuin

Geen tuin

Zorgverlening

Toegankelijk w onen

 
Figuur 4.7: Verhuismotieven 

 

Een groot deel van de respondenten geeft ‘gelijkvloers wonen’ als belangrijke reden aan 

om op zoek te gaan naar een nieuwe woning (30%). De reden hiervan kan zijn dat men 

wil inspelen op een afnemende vitaliteit. Daarnaast worden ook ‘kleiner wonen’ (23%) en 

‘minder onderhoud’ (21%) veel genoemd. Een grotere woning of grotere tuin blijken 

geen reden te zijn om te gaan verhuizen.  

 
Reden geen woning

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Aangeboden woningen te

duur

Onvoldoende aanbod

Kwaliteit niet goed

Geen aanbod

ouderenwoning

Nog  geen woning in

aanbod gezien

In afwachting van verkoop

Te weinig activiteiten

ondernomen

 
Figuur 4.8: Redenen waarom respondenten nog geen woning hebben gevonden 

 

D 
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Een groot deel van de respondenten geven aan nog geen nieuwe woning te hebben 

gekocht, met als belangrijkste reden dat hun huidige woning (nog) niet verkocht is 

(20%). Daarnaast geeft 14% aan geen woning in het aanbod te hebben gevonden dat aan 

de wensen voldoet en 12% zegt zelf te weinig activiteiten te hebben ondernomen om 

een woning te vinden. 

 

Woonplaats Respondenten

9%
2%

2%

2%

1%

2%

1%

8%

12%

33%

10%

6%

9%

3%

Overige gemeenten

Oosterhout

Breda

Veghel

Uden

Oss

Boxtel

Den Bosch

Tilburg

Eindhoven

Veldhoven

Valkenswaard

Helmond

Deurne

 
Figuur 4.9: Woonplaats van de respondenten 

 

Ten slotte kijken we nog naar de afkomst van de respondenten (Figuur 4.9). Een 

aanzienlijk deel van de respondenten (33%) is afkomstig uit de gemeente Eindhoven. 

Daarnaast zijn ook de andere gemeenten in het SRE-gebied (steekproefgebied) goed 

vertegenwoordigd. Wat verder opvalt, is dat er ook een flink aantal respondenten 

afkomstig is uit de steden Den Bosch en Tilburg. Hoewel deze steden buiten het 

onderzoeksgebied liggen hebben de respondenten aangegeven richting het SRE-gebied 

te willen verhuizen.  

4.34.34.34.3 ParaParaParaParameterschattingenmeterschattingenmeterschattingenmeterschattingen (Multiniminal Logit model) (Multiniminal Logit model) (Multiniminal Logit model) (Multiniminal Logit model)    
In deze paragraaf wordt eerst de methode van analyse uitgelegd, waarnaar de geschatte 

modellen worden weergegeven. Om tot deze informatie te komen is de verzamelde data 

middels het Multinominal Logit model (MNL-model) geanalyseerd. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van het softwareprogramma Limdep [Greene, 2007]. De output van deze data-

analyse is terug te vinden in bijlage G. Per attribuut zijn deelnutten berekend die de 

waardering ervan tonen. Uit het geschatte deelnut kan dus geconcludeerd worden welk 
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attribuutniveau de grootste voorkeur heeft en welk niveau negatief wordt beoordeeld. 

Naast de schatting van de deelnutten is ook het belang berekend dat de attributen 

hebben ten opzichte van elkaar. Tot slot worden verschillende woonscenario’s geschetst 

en de voorspelende waarde gegeven.  

4.3.14.3.14.3.14.3.1 Interpretatie parametersInterpretatie parametersInterpretatie parametersInterpretatie parameters    

Vanuit de analyse met behulp van Limdep wordt door middel van de log likelihood de 

Rho2 berekend om de voorspellende waarde van de resultaten te kunnen bepalen. De 

berekende Rho2 wordt gegeven in de volgende paragrafen bij de parameterschattingen 

van appartementen in een urbane woonomgeving en grondgebonden woningen in een 

suburbane woonomgeving.  

 

Om de verkregen data voor de verschillende attributen te kunnen analyseren dient er 

gebruikt gemaakt te worden van gecodeerde variabelen. De zogenoemde effectcodering 

is terug te vinden in Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3. Het gevolg van deze effectcodering 

is dat er parameters moeten worden geschat. Als bijvoorbeeld attribuut ‘Aantal 

slaapkamers’ bij grondgebonden woningen 3 attribuutniveaus heeft dan worden er twee 

parameters geschat. Bij deze schatting wordt door Limdep meteen de significantie 

weergegeven. De significatie bepaalt de kans dat de schattingen op toeval berusten. Bij 

de analyse is uitgegaan van een significantie tot 0,1 (10%). De bepaling van het 

significatieniveau is gebaseerd op de omvang van het onderzoek. Als een onderzoek 

grootschaliger is wordt vaak het significantieniveau bijgesteld naar 5%.  

 

 
Tabel 4.1: Effectcodering bij 2 attribuutniveaus 

 

 
Tabel 4.2: Effectcodering bij 3 attribuutniveaus 

 

 
Tabel 4.3: Effectcodering bij 4 attribuutniveaus 

 

De geschatte parameters in Limdep leiden tot de berekening van het laatste deelnut. 

Aan de hand van eerder genoemd voorbeeld van het attribuut ‘Aantal slaapkamers’ 

wordt een voorbeeldberekening uitgevoerd: 

Attribuutniveaus Effectcodering 
1 
2 
3 
4 

l 
0 
0 

-1 

0 
1 

0 
-1 

0 
0 

-1 
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Deelnut van attribuutniveau 1 = geschat door Limdep = -0,17 

Deelnut van attribuutniveau 2 = geschat door Limdep = 0,11 

Deelnut van attribuutniveau 3 = - (∑ Deelnuti)= - (-0,17+0,11) = 0,06 

 

Door het berekenen van het laatste deelnut per attribuut wordt toegestaan het belang 

van de attributen onderling te meten. Het belang van een attribuut is afhankelijk van de 

verkregen Range (hoogste deelnut – laagste deelnut). De ∑Rangeattribuut bepaalt het 

totaalnut. Het belang per attribuut kan dan berekend worden door: 

 

Rangeattribuut / ∑Rangeattribuut = belang uitgedrukt in percentage 

 

Deze geschatte en berekende parameters worden gepresenteerd in staafdiagrammen 

voor zowel appartementen als grond gebonden woningen per attribuut. De positieve 

staven in een staafdiagram geven aan dat er positieve waarde wordt gehecht aan het 

attribuutniveau en de negatieve staven geven een negatieve voorkeur aan voor het 

betreffende attribuutniveau.  

4.3.24.3.24.3.24.3.2 AppartementenAppartementenAppartementenAppartementen in stedelijke woonomgevin in stedelijke woonomgevin in stedelijke woonomgevin in stedelijke woonomgevingggg    

In deze paragraaf zullen de resultaten op basis van de geschatte modellen voor 

appartementen verder worden toegelicht middels een aantal staafdiagrammen. Uit de 

analyse van de output blijkt dat de Rho2 0,15 (rho2 = 1 – (-953,3690 / -1116,1901 )) is. 

De resultaten hebben dus een voorspellende waarde. De output van de data-analyse is 

terug te vinden in bijlage G Analyse appartementen. 

 

Naast de deelnutten van de afzonderlijke attributen wordt ook het belang van de 

attributen ten opzichte van elkaar getoond. In Figuur 4.10 wordt dit onderling belang 

weergegeven.  
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Figuur 4.10: Het belang van woonkenmerken bij appartementen 

 

Wat opvalt bij het bestuderen van figuur 4.10 is dat het belang dat gehecht wordt aan 

het attribuut ‘grootte balkon’ veruit het grootste is (29%) in deze set van attributen. 

Hieruit valt op te maken dat buitenruimte, zeker ook bij appartementen, erg belangrijk 

is. Dit is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat het hebben van een buitenruimte bij 

een appartement minder vanzelfsprekend is dan bij een grondgebonden woning. Naast 

buitenruimte wordt een groot belang gehecht aan architectuur en het 

woonkameroppervlak (20%). Vooral het belang van architectuur is opvallend omdat later 

in dit hoofdstuk zal blijken dat het belang van dit attribuut bij grond gebonden 

woningen aanzienlijk kleiner is. Het minste belang wordt toegekend aan het niveau van 

de gemaksvoorzieningen en de parkeersituatie. Wellicht geldt ook bij de parkeersituatie 

de vanzelfsprekendheid van het hebben van een parkeerplek op eigen terrein, dan wel 

binnen of buiten.  

 

Behalve het belang ten opzichte van elkaar is ook het nut van de afzonderlijke 

kenmerken geanalyseerd. Onderstaande figuren laten per attribuut het nut van de 

attribuutniveaus zien. Een staaf omlaag betekent een negatief deelnut wat gelijk staat 

aan een negatieve beoordeling door de 55-plusser. Een positieve staaf betekent een 

positieve beoordeling. Wanneer de staaf rond het nulpunt ligt betekend dit dat de 

consument min of meer neutraal staat tegenover het betreffende deelnut. Dit houdt vaak 

ook in dat het betreffende deelnut niet significant is.  
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Figuur 4.11: Voorkeur grootte balkon   
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Figuur 4.12: Voorkeur koopprijs 
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Figuur 4.13: Voorkeur woonkameroppervlak  
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Figuur 4.14: Voorkeur complexgrootte 
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Figuur 4.15: Voorkeur architectuur  
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Figuur 4.16: Voorkeur parkeren  
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Figuur 4.17: Voorkeur gemaksvoorzieningen  
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Wanneer we de figuren verder bestuderen valt op dat er bij twee van de zeven figuren 

(Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....11111111 en Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....13131313) een lineair verband is te ontdekken. Voor zowel het balkonbalkonbalkonbalkon 

als de grootte van de woonkamer grootte van de woonkamer grootte van de woonkamer grootte van de woonkamer geldt; hoe groter hoe beter, uiteraard binnen het 

bereik van de voorgelegde niveaus. Een klein balkon en een kleine woonkamer worden 

zelfs negatief beoordeeld. Dit resultaat is volgens de verwachtingen en is 

overeenkomstig met uitkomsten van eerder verrichtte onderzoeken. Hierin werd gesteld 

dat ruimte in en om het huis belangrijk wordt gevonden door de woonconsument 

[Molin,1996]. Eerder in dit hoofdstuk is al naar voren gekomen dat de attributen 

“grootte balkon” en “grootte woonkamer” als belangrijkste attributen worden beschouwd 

ten opzichte van de anderen attributen in de set.  

 

De voorkeur koopprijs (Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....12121212: Voorkeur koopprijs: Voorkeur koopprijs: Voorkeur koopprijs: Voorkeur koopprijs) laat een onverwacht verloop 

zien. Dit verloop zou kunnen verklaard worden door dat er een verdeling in groepen is 

ontstaan binnen de steekproef. Waar de niveaus €250.000 en €350.000 de grootste 

voorkeur laten zien, worden de niveaus € 300.000 en € 400.000 negatief gewaardeerd. 

Dit kan ook samenhangen met de inkomensverdeling waarin de respondenten zich 

bevinden (Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....4444: Inkomensverdeling respondenten: Inkomensverdeling respondenten: Inkomensverdeling respondenten: Inkomensverdeling respondenten).  

 

Verder valt uit Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....14141414 op te maken dat een groot complexcomplexcomplexcomplex een negatief nut heeft en 

een klein complex daarmee een positief nut (de waarde hiervan wordt ontleend aan het 

eerste nut). De woonconsument heeft dus een voorkeur voor een kleinschalig complex. 

Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat de senioren aangeven graag in een 

rustige omgeving te willen wonen (Verhue e.a., 2008).  

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....15151515 laat zien dat een traditionele architectuurstijlarchitectuurstijlarchitectuurstijlarchitectuurstijl de meest gewenste is. 

Moderne en Post-moderne architectuur hebben geen duidelijke voorkeur van de 

respondenten. Er is wel een duidelijk negatieve voorkeur voor duurzame architectuur. 

Een opmerkelijk resultaat in een tijd waar men zich steeds meer bewust wordt van het 

thema duurzaamheid en het belang ervan. Hierbij moet worden opgemerkt dat 

ondersteunende afbeeldingen die gebruikt zijn bij het attribuut architectuurstijl invloed 

kunnen hebben op de keuze ervan. Het kan dus zijn dat een respondent de betreffende 

afbeelding negatief beoordeelt maar daarmee niet per definitie negatief staat tegenover 

de architectuurstijl die hier mee aangegeven is. Ook kan het verschil in schaalgrootte 

van de gebouwen die op de afbeeldingen te zien zijn een misleidende werking hebben.  

 

Wat de parkeersituatieparkeersituatieparkeersituatieparkeersituatie betreft is een privé garage het meest gewenst (Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....16161616: : : : 

Voorkeur parkerenVoorkeur parkerenVoorkeur parkerenVoorkeur parkeren). Een parkeerplaats op eigen terrein maar buiten, krijgt een negatieve 

beoordeling. Ook dit resultaat is zoals verwacht, niet in de laatste plaats door de 

vanzelfsprekendheid die een overdekte parkeerplaats binnen een complex vandaag de 

dag heeft.  
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Uit Figuur 4.17 valt op te maken dat een hoog niveau van gemaksvoorzieningen gemaksvoorzieningen gemaksvoorzieningen gemaksvoorzieningen de 

voorkeur heeft. Dit houdt in; geen drempels, brede deuren en makkelijke 

aanpasbaarheid voor rolstoelgebruik. De verklaring kan zijn dat een groot deel van de 

doelgroep een afnemende vitaliteit als reden aangeeft voor een eventuele verhuizing 

[Verhue e.a., 2008].  

4.3.34.3.34.3.34.3.3 Grondgebonden woningenGrondgebonden woningenGrondgebonden woningenGrondgebonden woningen in niet in niet in niet in niet----stedelijke of dorpse woonomgevingstedelijke of dorpse woonomgevingstedelijke of dorpse woonomgevingstedelijke of dorpse woonomgeving    

In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven die voortkomen uit de model 

schattingen voor grondgebonden woningen. Uit de analyse van  de output blijkt dat de 

Rho2 0,100 (rho2 = 1 – (-1400,692 / -1559,5812)) is. De resultaten hebben dus een 

voorspellende waarde. De output van de data-analyse is terug te vinden in bijlage G 

Analyse grondgebonden woningen.  

 

Het belang van de attributen ten opzichte van elkaar wordt gemeten. In Figuur 4.18: Het 

belang van woonkenmerken bij grondgebonden woningen worden de belangen van de 

attributen onderling weergegeven.  

 

Invloed van de attributen op de woningvoorkeur

18%

22%

8%

3%

16%

7%

18%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Koopprijs

Type woning

Aantal slaapkamers

Grootte tuin

Parkeren

Woonkameroppervlak

Gemaksvoorzieningen

Architectuurstijl

 
Figuur 4.18: Het belang van woonkenmerken bij grondgebonden woningen 

 

Een conclusie die getrokken kan worden is dat de respondent het woningtype het 

belangrijkste attribuut vindt met betrekking tot de woningkeuze. De respondenten laten 

het grondgebonden woningtype voor 22% meetellen in de definitieve woningkeuze. Ook 

laten de respondenten de gemaksvoorzieningen (18%), de koopprijs (18%) en de 

parkeersituatie (16%) zwaar mee wegen in de uiteindelijke keuze voor een woning. Het 

aantal slaapkamers (8%), de woonkameroppervlakte (7%) en de architectuurstijl (8%) zijn 
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voor de respondent minder belangrijk in de woningkeuze. Het minst belangrijke 

attribuut bij de woningkeuze is de grootte van de tuin. Dit is opmerkelijk als je bedenkt 

dat de buitenruimte bij appartementen juist als belangrijkste bevonden wordt.  

 

In de nu volgende figuren worden de deelnutten per attribuut weergegeven. Een positief 

resultaat bij de attribuutniveaus wordt door de respondenten gezien als aantrekkelijk en 

bij een negatief resultaat wordt het betreffende attribuutniveau niet gewaardeerd door 

de respondenten. Wanneer een deelnut rond de nul ligt, betekent dit dat de voorkeur 

neutraal is.  
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Figuur 4.19: Voorkeur koopprijs 
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Figuur 4.20: Voorkeur type woning 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....19191919: Voorkeur koopprijs: Voorkeur koopprijs: Voorkeur koopprijs: Voorkeur koopprijs laat een lineair verloop van het deelnut koopprijskoopprijskoopprijskoopprijs zien 

binnen de geselecteerde rationiveaus. Zo blijkt hoe lager de koopprijs, hoe groter de 

voorkeur. Deze uitkomst is te verklaren omdat het merendeel van het inkomensniveau 

van de respondenten, zoals gevraagd in het algemene deel van de enquête, rond modaal 

tot 2x modaal ligt (Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....4444: Inkomensverdeling respondenten: Inkomensverdeling respondenten: Inkomensverdeling respondenten: Inkomensverdeling respondenten). De negatieve 

beoordeling jegens een koopprijs van € 400.000,- komt waarschijnlijk voort uit een te 

grote maandlast. De voorkeur van de respondent gaat dan ook uit naar een koopprijs 

van € 300.000,-. Gesteld kan worden dat de respondenten zo min mogelijk geld willen 

uitgeven aan hun woning.  

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....20202020: Voorkeur type woning: Voorkeur type woning: Voorkeur type woning: Voorkeur type woning laat de analyse van deelnut type wtype wtype wtype woningoningoningoning zien. Omdat 

de attribuutniveaus gebaseerd zijn op categorisch niveau heeft het lineair verloop in de 

figuur geen enkele betekenis. Het attribuutniveau twee-onder-één kap wordt door de 

respondent afgedaan als negatief en zal hierdoor niet snel gekozen worden. De 

voorkeur van de respondent gaat uit naar een bungalow. Dit komt overeen met de 

resultaten vanuit het algemene deel van de enquête waarin gelijkvloerswonen als 

belangrijkste verhuisreden wordt opgegeven. De voorkeur voor een vrijstaande woning 

is licht, maar kan in relatie tot de andere twee woningtypen als neutraal worden 

beschouwd. Het type woning wordt door de woonconsument als belangrijkste attribuut 

beschouwd bij de woningkeuze.  
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Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....22222222: Voorkeur tuinoppervlakte: Voorkeur tuinoppervlakte: Voorkeur tuinoppervlakte: Voorkeur tuinoppervlakte    

 

In Figuur 4.21: Voorkeur aantal slaapkamers is het deelnut aantal slaapkameraantal slaapkameraantal slaapkameraantal slaapkamerssss 

weergegeven. Respondenten geven de voorkeur aan een woning met meer dan twee 

slaapkamers, waarbij een woning met drie slaapkamers de grootste voorkeur krijgt. Een 

woning met maar twee slaapkamers worden door de respondenten liever niet gewenst. 

Met een belang in het totaal van 8% in de uiteindelijke woningkeuze wordt er rekening 

gehouden met het aantal slaapkamers, maar zijn er andere attributen die belangrijker 

zijn.  

 

In Figuur 4.22: Voorkeur tuinoppervlakte wordt de voorkeur van respondenten 

weergegeven in relatie tot het tuinoppervlaktuinoppervlaktuinoppervlaktuinoppervlak. De resultaten die voortkomen uit de 

respons blijken na analyse niet significant te zijn en dus niet te interpreteren. Opvallend 

is het feit dat de buitenruimte bij appartementen als belangrijkste attribuut wordt 

beschouwd. Het verschil kan verklaard worden met de vanzelfsprekendheid van hebben 

van een buitenruimte. Men veronderstelt altijd iets van een buitenruimte te hebben bij 

een grondgebonden woning terwijl dit bij een appartement minder vanzelfsprekend is. 

Bij de keuze voor een grondgebonden woning maakt de grootte van een tuin dus 

waarschijnlijk minder uit, als er maar een tuin aanwezig is.  
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Figuur 4.23: Voorkeur parkeren 
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Figuur 4.24: Voorkeur woonkameroppervlak 
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In Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....23232323: Voorkeur parkeren: Voorkeur parkeren: Voorkeur parkeren: Voorkeur parkeren worden de uitkomsten van het deelnut parkerenparkerenparkerenparkeren 

weergegeven. Hieruit kan worden afgelezen dat de respondent een privé 

parkeermogelijkheid wenst. Dit houdt in dat de respondent de auto graag op zijn eigen 

terrein wil parkeren. Daarnaast gaat de absolute voorkeur van de respondent uit naar 

een garage(box) bij de woning. De auto parkeren op straat wordt als negatief 

beschouwd en zal dus zoveel mogelijk worden vermeden bij de woningkeuze. De 

parkeervoorziening bij een woning wordt door de respondenten als één van de 

belangrijkste attributen gezien bij de uiteindelijke woningkeuze. De resultaten van dit 

deelnut zijn dus van groot belang.  

 

In Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....24242424: Voorkeur woonkameroppervlak: Voorkeur woonkameroppervlak: Voorkeur woonkameroppervlak: Voorkeur woonkameroppervlak is het deelnut woonkameroppervlakwoonkameroppervlakwoonkameroppervlakwoonkameroppervlak 

weergegeven. De respondent geeft aan dat hij of zij op zoek is naar een woning met een 

woonkameroppervlak dat groter is dan 30 m2. De waardering voor een 

woonkameroppervlak van 40m2 is iets hoger dan 50 m2 maar de niveaus kunnen als 

gelijkwaardig worden beschouwd. Een woning met een woonkamer kleiner dan 30m2 

wordt door de respondent negatief beoordeeld. Het algemene belang van dit attribuut 

bij de woningkeuze is het kleinst ten opzichte van de andere attributen. 

Woonconsumenten hechten dus meer waarde aan andere attributen dan aan het 

woonkameroppervlak.  
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Figuur 4.25: Voorkeur gemaksvoorzieningen 
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Figuur 4.26: Voorkeur architectuurstijl 

 

In Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....25252525: Voorkeur gemaksvoorzieningen: Voorkeur gemaksvoorzieningen: Voorkeur gemaksvoorzieningen: Voorkeur gemaksvoorzieningen worden de resultaten van deelnut 

gemakvoorzieningengemakvoorzieningengemakvoorzieningengemakvoorzieningen weergegeven. De figuur laat een lineair verloop zien. Er kan 

dankzij de ordinale niveaus een conclusie worden getrokken uit dit verloop. De 

categorieën representeren namelijk een hoeveelheid gemaksvoorzieningen. Er kan dus 

worden gesteld dat de voorkeur van de woonconsument groter wordt naarmate het 

niveau van gemaksvoorzieningen stijgt (binnen de gestelde attribuutniveaus). De 

respondent waardeert een woning met gemaksvoorziening niveau 1 (geen 

aanpassingen) negatief. Een lichte voorkeur gaat uit naar woningen met niveau 2 (brede 

deuropeningen, geen drempels en aangepaste badkamer(s)). Woningen met niveau 3 

gemaksvoorzieningen worden door de respondenten geprefereerd. Dit zijn 
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nultredenwoningen waarbij de slaapkamer en badkamer op de begane grond gelegen 

zijn in combinatie met alle voorzieningen van niveau 2. 

 

In Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....26262626: Voorkeur architectuurstijl: Voorkeur architectuurstijl: Voorkeur architectuurstijl: Voorkeur architectuurstijl wordt gekeken naar de voorkeur van 

respondenten met betrekking tot het deelnut architectuurstijlarchitectuurstijlarchitectuurstijlarchitectuurstijl. De resultaten van het 

attribuutniveau moderne architectuur blijken niet significant te zijn. Uitspraken over dit 

attribuutniveau kunnen dan ook niet worden gedaan. De resultaten van de andere twee 

attribuutniveaus zijn wel significant en laten zien dat de voorkeur van de respondenten 

ligt bij een traditionele architectuurstijl van de woning. Woningen met een duurzame 

architectuurstijl worden negatief beoordeeld. Net als bij de architectuurstijl van 

appartementen moet worden opgemerkt dat de ondersteunende afbeeldingen die 

gebruikt zijn invloed kunnen hebben op de keuze van de respondent. Het is dus 

mogelijk dat de betreffende afbeelding negatief beoordeeld is maar daarmee de 

respondent niet per definitie de architectuurstijl negatief beoordeeld.  

4.44.44.44.4 Parameterschattingen (Binary Logit model)Parameterschattingen (Binary Logit model)Parameterschattingen (Binary Logit model)Parameterschattingen (Binary Logit model)    
In deze paragraaf worden de resultaten van de beoordeling van per woning besproken. 

In het conjuncte deel van de enquête zijn twee vragen aan de respondent gesteld per 

keuzeset. Bij iedere hypothetisch alternatief wordt gevraagd of de respondent in de 

betreffende woning wil wonen. Hiermee wordt een voorkeurskeuze voor de individuele 

woning achterhaald. Deze vraag is gesteld om de resultaten verkregen uit de analyse 

middels het MNL-model te vergelijken.  

 

Om de individuele beoordeling van de woningen te analyseren is de verzamelde data 

middels het Binary Logit model (BL-model) geanalyseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt 

van het softwareprogramma Limdep [Greene, 2007]. De output van deze data-analyse is 

terug te vinden in bijlage H.  

4.4.14.4.14.4.14.4.1 Appartementen in stedelijke woonomgevingAppartementen in stedelijke woonomgevingAppartementen in stedelijke woonomgevingAppartementen in stedelijke woonomgeving    

De resultaten die voortkomen uit de analyse betreffende de appartementen wijken in 

essentie niet af van de verkregen resultaten bij beide parameterschattingen (zie 

voorgaande paragrafen). Over het algemeen zijn kleine verschillen waar te nemen bij 

verschillende attribuutniveaus. Een conclusie die getrokken kan worden uit deze 

bevindingen is dat men de enquête en de twee vragen per profielset consequent heeft 

ingevuld.  
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Figuur 4.27: Voorkeuren koopprijs  
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Figuur 4.28: Voorkeuren woonkameroppervlak 
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Figuur 4.29: Voorkeuren grootte balkon 
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Figuur 4.30: Voorkeuren architectuurstijl 
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Figuur 4.31: Voorkeuren complex grootte 
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Figuur 4.32: Voorkeuren parkeren 
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Figuur 4.33: Voorkeuren gemaksvoorzieningen 
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In Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....27272727 worden de voorkeuren van de respondenten naast elkaar gezet. Het 

vreemde verloop van de grafiek wat ontstond bij de parameterschatting van het MNL-

model is ook waargenomen bij de parameterschatting van het BL-model. Waar bij de 

hoogste niveaus, € 350.000,- en € 400.000,- , een verschil zit in beoordeling tussen de 

parameterschattingen van het MNL-model en die in het BL-model. Evenals bij de 

voorgaande paragraaf kan hier de conclusie getrokken worden dat de 55-plusser stelt 

hoe goedkoper de woning hoe aantrekkelijker deze wordt. 

 

Het vergelijk van voorkeuren van het woonkameroppervlak wordt weergegeven in Figuur 

4.28. De figuur laat een opvallend verschil zijn tussen de twee parameterschattingen. 

Waar bij het MNL-model de grootste voorkeur uitgaat naar de grootste woonkamer 

(60m2), laat het BL- model een voorkeur zien voor de woonkamer van 50m2.  

 

De resultaten verkregen bij de twee parameterschattingen van de grootte van het balkon 

vertonen veel overeenkomsten (Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....29292929). Bij de parameterschatting door middel van 

het BL-model wordt de afkeur bij het kleinste balkon nog groter geschat dan bij de 

parameterschatting van het MNL-model.  

 

De voorkeur voor architectuurstijl wordt in Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....30303030 van beide parameterschattingen 

weergegeven. Ook hier kan gesteld worden dat de voorkeuren voor de attribuutniveaus 

gelijk aan elkaar zijn. Een klein verschil is te constateren bij de post-moderne 

architectuurstijl maar omdat deze niet significant is verbinden we hier conclusies aan.  

 

In Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....31313131 wordt de voorkeur in de parameterschatting van het BL-model duidelijker 

uitgesproken voor complexgrootte dan in de parameterschatting van het MNL-model. 

De voorkeur voor een kleinschalig appartementencomplex is er bij beide 

parameterschattingen. Bij de parameterschatting door middel van het BL-model geeft de 

55-plusser echter een grotere voorkeur aan voor een kleinschalig appartement.  

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....32323232 en Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....33333333 laten de voorkeuren zien voor de parkeersituatie en 

gemaksvoorzieningenniveau. De resultaten van beide parameterschattingen zijn voor 

zowel parkeren als gemaksvoorzieningen gelijk. De eerder getrokken conclusie in de 

voorgaande paragraaf zijn dus correct. 

4.4.24.4.24.4.24.4.2 Grondgebonden woningen in nietGrondgebonden woningen in nietGrondgebonden woningen in nietGrondgebonden woningen in niet----stedelijke of dorpse woonomgevingstedelijke of dorpse woonomgevingstedelijke of dorpse woonomgevingstedelijke of dorpse woonomgeving    

De parameterschattingen met behulp van het BL-model geven in essentie dezelfde 

voorkeuren aan als de parameterschattingen van het MNL-model. De figuren 4.34 – 4.41 

laten slechts kleine verschillende zien betreffende de voorkeuren voor attribuutniveaus.  
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Figuur 4.34: Voorkeuren koopprijs 
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Figuur 4.35: Voorkeuren type woning 
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Figuur 4.36: Voorkeuren aantal slaapkamers  
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Figuur 4.37: Voorkeuren tuinoppervlak 
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Figuur 4.38: Voorkeuren parkeren 
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Figuur 4.39: Voorkeuren woonkameroppervlak 
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Figuur 4.40: Voorkeuren gemaksvoorzieningen 
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Figuur 4.41: Voorkeuren architectuurstijl  
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In Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....34343434 is er in beide parameterschattingen sprake van een lineaire regressie. De 

voorkeuren tussen beide parameterschattingen verschillen. Zo wordt de voorkeur voor 

een woning van €300.000,- bij de parameterschatting van het BL-model minder, maar 

blijft nog wel de grootste voorkeur. De negatieve beoordeling voor een woning van € 

400.000,- wordt ten opzichte van de parameterschatting van het MNL-model ook 

minder bij de parameterschatting van het BL-model.  

 

De negatieve waardering voor een twee-onder-één kap woning wordt bij de 

parameterschattingen van het BL-model alleen maar groter ten opzichte van het MNL-

model (Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....35353535). Ook is een grotere voorkeur zichtbaar voor een vrijstaande woning 

bij de parameterschatting van het BL-model. De bungalow blijft in beide gevallen de 

absolute voorkeur voor de 55-plusser.  

 

Bij de voorkeur voor het aantal slaapkamers worden er verschillende geconstateerd 

tussen beide parameterschattingen (Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....36363636). De negatieve beoordeling bij 

woningen met 1 slaapkamer wordt groter bij de parameterschatting met het BL-model. 

Het grootste verschil tussen beide parameterschattingen is te constateren bij 4 

slaapkamer. Waar de voorkeur voor 4 slaapkamers in een woning bij de 

parameterschatting met het MNL-model op de tweede plaats komt, heeft het 

attribuutniveau ‘4 slaapkamers’ de grootste voorkeur bij de parameterschatting met het 

BL-model.  

 

De voorkeur voor parkeren op eigen terrein is bij beide parameterschattingen gelijk 

(Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....38383838). De grootste voorkeur blijft uit gaan naar parkeren in een garage(box). 

Echter wordt de voorkeur voor parkeren op eigen terrein zonder een garage(box) groter 

bij de parameterschatting middels het BL-model in vergelijking tot de 

parameterschatting middels het MNL-model. 

 

De voorkeuren voor het niveau van gemaksvoorzieningen zijn bij beide 

parameterschattingen ongeveer gelijk (Figuur 4.40). Toch wordt bij de 

parameterschatting middels het BL-model de onderlinge verschillen tussen de niveaus 

nog groter. De absolute voorkeur voor niveau 3 van gemaksvoorzieningen wordt door 

de 55-plusser in beide analyses uitgesproken.  

.  

De verschillen tussen beide parameterschattingen bij de attributen tuinoppervlakte, 

woonkameroppervlakte en architectuurstijl zijn klein (Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....37373737, Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....39393939  en 

Figuur Figuur Figuur Figuur 4444....41414141). Daarom kunnen we stellen dat de eerder getrokken conclusies in de 

parameterschattingen (Multinominal Logit model) gelijk zijn aan de conclusie die 

getrokken kunnen worden uit de parameterschatting met het BL-model.  



  

69 

4.54.54.54.5 MMMMarktsimulatiesarktsimulatiesarktsimulatiesarktsimulaties    
Uit de parameterschatting in paragraaf 4.3 is gebleken welke woonkenmerken en 

niveaus door de senior positief gewaardeerd zijn en welke een negatieve waardering 

hebben. Met deze resultaten kunnen we vervolgens bepalen wat de kans is dat een 

bepaald alternatief gekozen word. Ook kunnen we nu een optimale woning samenstellen 

(met de getoetste kenmerken) door de attribuutniveaus met de hoogste deelnutten te 

combineren. Om te toetsen of de woningmarkt voldoet aan de vraag zoals is gebleken in 

dit onderzoek hebben we er voor gekozen om bestaande projecten te analyseren.  

 

Om te berekenen wat de kans is dat de 55-plusser kiest voor een bepaalde woning 

wordt de onderstaande formule gebruikt: 

 

Pi =ℯ (Vi ) / ∑J ℯ (Vj) (i,j=1,2,...J) 

4.5.14.5.14.5.14.5.1 Marktsimulatie appartementenMarktsimulatie appartementenMarktsimulatie appartementenMarktsimulatie appartementen    

Voor we gaan berekenen wat de kans dat de 55-plusser kiest voor een bepaald 

alternatief in de markt zullen we eerst het optimale appartement bepalen met behulp 

van de parameterschattingen uit paragraaf 4.3. Het optimale appartement bestaat uit 

een combinatie van de niveaus met de hoogste deelnutten. Dit appartement ziet er als 

volgt uit:  

 
DeelnutDeelnutDeelnutDeelnut

Koopprijs € 250.000€ 250.000€ 250.000€ 250.000 0,28101
Woonkameroppervlak 60 m260 m260 m260 m2 0,34276
Grootte balkon 20 m220 m220 m220 m2 0,46487
Architectuurstijl TraditioneelTraditioneelTraditioneelTraditioneel 0,37774
Complexgrootte KleinschaligKleinschaligKleinschaligKleinschalig 0,13886
Parkeervoorzieningen Privé garagePrivé garagePrivé garagePrivé garage 0,10979
Gemaksvoorzieningen Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2 0,12193

totaal 1,83696

Meest optimale samenstelling appartementMeest optimale samenstelling appartementMeest optimale samenstelling appartementMeest optimale samenstelling appartement

 
Tabel 4.4: Meest optimale samenstelling appartement 

 

Naast het meest optimale appartement kun je ook het minst optimale appartement 

samenstellen (Tabel 4.5). Vervolgens kan de kans berekend worden dat een bepaald 

alternatief gekozen wordt. Tabel 4.6 laat de kansen van deze verschillende alternatieven 

zien. De optie ‘niet verhuizen’ is ook in de tabel opgenomen. Het nut van deze optie is 

verkregen met het programma Limdep [Greene, 2007] en de output hiervan is terug te 

vinden in bijlage G. De tabel laat zien dat wanneer een 55-plusser moet kiezen uit het 

meest optimale appartement, het minst optimale appartement of niet verhuizen is de 

kans 93% dat men kiest voor het meest optimale appartement. De kans dat de 55-

plusser er voor kiest om niet te verhuizen is groter dan de kans dat men kiest voor het 

minst optimale appartement.  
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DeelnutDeelnutDeelnutDeelnut
Koopprijs € 300.000€ 300.000€ 300.000€ 300.000 -0,2228
Woonkameroppervlak 30 m230 m230 m230 m2 -0,4347
Grootte balkon 5 m25 m25 m25 m2 -0,6495
Architectuurstijl DuurzaamDuurzaamDuurzaamDuurzaam -0,3838
Complexgrootte GrootschaligGrootschaligGrootschaligGrootschalig -0,1389
Parkeervoorzieningen Privé op eigen terreinPrivé op eigen terreinPrivé op eigen terreinPrivé op eigen terrein -0,1098
Gemaksvoorzieningen Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1 -0,1219

totaal -2,0614

Minst optimale samenstelling appartementMinst optimale samenstelling appartementMinst optimale samenstelling appartementMinst optimale samenstelling appartement

 
Tabel 4.5: Minst optimale samenstelling appartement 

 
Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:

Meest optimale appartement Minst optimale appartement Niet verhuizen
93%93%93%93% 2%2%2%2% 5%5%5%5%  

Tabel 4.6: Kans bij keuze uit drie alternatieven 

 

De alternatieven die tot nu zijn besproken zijn fictief. Het is interessant om te weten in 

hoeverre het aanbod in markt voldoet aan de vraag van de 55-plusser. We hebben 

daarom van een tweetal recentelijk gerealiseerde projecten in de regio Eindhoven 

berekend wat de kans is dat voor een bepaald appartement wordt gekozen. Hiertoe zijn 

van beide projecten de twee meest voorkomende typen appartementen vertaald in een 

profiel met niveaus zoals deze eerder aan de respondenten zijn voorgelegd. Voor deze 

marksimulatie zijn de volgende projecten geanalyseerd: 

• De Grijze Generaal, Eindhoven (43 appartementen) 

• De Abdijtuinen, Veldhoven (280 appartementen) 

 

Het eerste project betreft een appartementencomplex met appartementen gericht op 

55- plussers in de Eindhovense wijk Woensel. Het project ‘De Grijze Generaal’ genaamd 

bestaat uit 43 luxe appartementen vanaf 100 m2 verdeeld over twee woontorens. Er zijn 

7 verschillende typen appartementen waarvan we er nu twee zullen uitwerken. 

Afbeelding 4.1 en Afbeelding 4.2 tonen een plattegrond van deze typen.  
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Afbeelding 4.1: Appartement Grijze Generaal type E 

    
Afbeelding 4.2: Appartement Grijze Generaal type H 

 

De kenmerken van beide appartementen worden vertaald naar een profiel waarna de 

kans dat een bepaald appartement gekozen wordt kan worden berekend. Deze profielen 

zijn te zien in Tabel 2.1. 

 
Type EType EType EType E Type HType HType HType H

DeelnutDeelnutDeelnutDeelnut DeelnutDeelnutDeelnutDeelnut
Koopprijs € 300.000 -0,22283 € 350.000 0,1544363

Woonkameroppervlak 40 m2 -0,21024 50 m2 0,3021422

Grootte balkon 5 m2 -0,64953 10 m2 -0,170289

Architectuurstijl Post-modern 0,01555 Post-modern 0,0155479

Complexgrootte Grootschalig -0,13886 Grootschalig -0,138859

Parkeervoorzieningen Privé garage 0,10979 Privé garage 0,1097909

Gemaksvoorzieningen Niveau 1 -0,12193 Niveau 1 -0,121932

-1,21805 0,1508373

Appartementen Grijze generaal Appartementen Grijze generaal Appartementen Grijze generaal Appartementen Grijze generaal 

 
Tabel 4.7: Profiel appartementen ‘Grijze Generaal’ 

 
Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:

Grijze Generaal Type E Grijze generaal Type H Niet verhuizen
16%16%16%16% 64%64%64%64% 20%20%20%20%  

Tabel 4.8: Kans bij keuze uit drie alternatieven 

 

f.11111 

I 

•• • 



72 

Wat blijkt uit deze analyse is dat wanneer een 55-plusser moet kiezen uit deze twee 

typen appartementen ( binnen het project de Grijze Generaal) de kans het grootste is 

(64%) dat men kiest voor type H. Je kunt dus stellen dat dit appartement beter wordt 

gewaardeerd. De kans dat men kiest voor type E is klein (16%).  Het is opvallend dat de 

kans relatief groot is (20%) dat men kiest voor ‘niet verhuizen’. De verklaring hiervoor 

kan gezocht worden in de grootte van het balkon en de woonkamer. Uit de 

parameterschattingen blijken een balkon en woonkamer met deze grootte negatief 

gewaardeerd te worden. Bij de resultaten van deze analyse moet de kanttekening 

geplaatst worden dat de consument in werkelijkheid meer keus heeft dan alleen deze 

twee typen appartementen.  

 

Om deze resultaten in perspectief te zetten is er een tweede project geanalyseerd. Het 

betreft het project “De Abdijtuinen” in Veldhoven. Dit grootschalige project bestaat uit 

292 huur- en koopappartementen onderverdeeld in 18 typen. Ook hier hebben we twee 

typen geselecteerd die het totale aanbod goed vertegenwoordigen. Afbeelding 4.3 en 

afbeelding 4.4 tonen een plattegrond van deze typen. 

 

    
Afbeelding 4.3: Appartment Abdijtuinen type B Afbeelding 4.4: Appartment Abdijtuinen type H 
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De kenmerken van beide appartementen worden weer vertaald naar een profiel waarna  

de kans dat een bepaald appartement gekozen wordt kan worden berekend. Deze 

profielen zijn te zien in Tabel 4.9. 

 
Type BType BType BType B Type HType HType HType H

DeelnutDeelnutDeelnutDeelnut DeelnutDeelnutDeelnutDeelnut
Koopprijs € 250.000 0,28101 € 300.000 -0,22283
Woonkameroppervlak 40 m2 -0,21024 50 m2 0,302142
Grootte balkon 10 m2 -0,17029 20 m2 0,464873
Architectuurstijl Traditioneel 0,37774 Traditioneel 0,377736
Complexgrootte Grootschalig -0,13886 Grootschalig -0,13886
Parkeervoorzieningen Privé garage 0,10979 Privé garage 0,109791
Gemaksvoorzieningen Niveau 2 0,12193 Niveau 2 0,121932

0,37108 1,014791

Appartementen De AbdijtuinenAppartementen De AbdijtuinenAppartementen De AbdijtuinenAppartementen De Abdijtuinen

 
Tabel 4.9: Profiel appartementen ‘De Abdijtuinen’ 

 
Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:

Abdijtuinen Type B Abdijtuinen Type H Niet verhuizen
32%32%32%32% 61%61%61%61% 7%7%7%7%  

Tabel 4.10: Kans bij keuze drie alternatieven 

 

De analyse laat zien dat de kans dat de consument voor type H gaat veruit het grootst is 

(61%). In tegenstelling tot de alternatieven bij de ‘Grijze Generaal’ blijkt hier ook het 

tweede alternatieve appartementen nog redelijk gewild. De kans dat men kiest voor ‘niet 

verhuizen’ is in dit geval slechts 7%. Ook hier moet de kanttekening gemaakt worden 

dat er in werkelijkheid meer typen appartementen zijn waaruit gekozen kan worden. 

Daarnaast zal ook de situering binnen het project zelf meespelen bij de keuze van een 

appartement.  

 

Nu we beide projecten hebben geanalyseerd kunnen we ze met elkaar vergelijken. Tabel 

4.11 zien hoe groot de kans is dat de 55-plusser zal kiezen voor een bepaald project.  

 
Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:

Abdijtuinen Type H Grijze generaal Type H Niet verhuizen
65%65%65%65% 27%27%27%27% 8%8%8%8%  

Tabel 4.11: Kans bij keuze drie alternatieven 

 

Uit deze analyse blijkt dat wanneer de senior moet kiezen uit deze twee typen, men het 

meest waarschijnlijk zou kiezen voor een appartement type H in de Abdijtuinen (65%).  

Wanneer we beiden op kenmerken vergelijken zou het verschil in voorkeur verklaard 

kunnen worden in de grootte van het balkon. Het appartement in de Abdijtuinen heeft 

een balkon van 20m2, het appartement in ‘De Grijze Generaal’ een balkon van 10m2. Uit 

de parameterschattingen is gebleken dat een balkon 20m2 de hoogste waardering heeft. 

Een balkon van 10m2 wordt daarentegen negatief gewaardeerd. Gezien het belang van 

het balkon in de totale afweging van kenmerken kan het verschil hier grotendeels door 

worden verklaard.  
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Het appartement type H in de Abdijtuinen scoort dus tot nu het beste. Tabel 4.12 laat de 

kans zien dat de 55-plusser kiest voor het appartement in de Abdijtuinen wanneer dit 

tegen het meest optimale appartement wordt afgezet.  

 
Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:

Abdijtuinen Type H  Meest optimale appartement Niet verhuizen
30%30%30%30% 67%67%67%67% 3%3%3%3%  

Tabel 4.12: Kans bij keuze drie alternatieven 

 

Wanneer de 55-plusser uit deze alternatieven kan kiezen is de kans het grootst dat men 

kiest voor het meest optimale appartement (67%). De kans dat het appartement in de 

abdijtuinen wordt gekozen is aanzienlijk kleiner (30%). Dit betekent dat er een grote 

discrepantie tussen de vraag van de 55-plusser en het aanbod op de markt. Omdat het 

meest optimale appartement in werkelijkheid niet haalbaar zal blijken kunnen zal het 

vergelijk nogmaals gemaakt worden maar met een andere koopprijs voor het optimale 

appartement (Tabel 4.13).   
Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:Kans bij keuze uit drie alternatieven:

Abdijtuinen Type H Meest optimale appartement Niet verhuizen
met koopprijs €350.000

32%32%32%32% 64%64%64%64% 4%4%4%4%

Abdijtuinen Type H Meest optimale appartement Niet verhuizen
met koopprijs €400.000

40%40%40%40% 55%55%55%55% 5%5%5%5%  
Tabel 4.13: Kans bij keuze drie alternatieven bij verandering van koopprijs optimaal appartement 

 

De analyse laat zien dat de kans dat het optimale appartement gekozen wordt nog 

steeds het grootst is (55%), ook als de koopprijs de hoogste waarde heeft aangenomen. 

Er is een kans van 40% dat men kiest voor een appartement in de Abdijtuinen. Hierbij de 

kanttekening geplaatst worden dat de consument in werkelijkheid een veel grotere 

keuze heeft. Daarnaast zijn er meerdere factoren die een rol spelen bij de keuze. Niet al 

deze factoren zijn vertegenwoordigd in de profielen. 

4.5.24.5.24.5.24.5.2 Marksimulatie grondgebonden woningenMarksimulatie grondgebonden woningenMarksimulatie grondgebonden woningenMarksimulatie grondgebonden woningen    

In de vorige paragraaf zijn kansen berekend dat een bepaald appartement dat in de 

markt wordt aangeboden door de 55-plusser gekozen wordt. We zullen nu een zelfde 

analyse uitvoeren voor een grond gebonden woning. Met behulp van de 

parameterschattingen uit paragraaf 4.3 zullen we eerst de optimale woning 

samenstellen. De optimale grondgebonden woning bestaat uit een combinatie van de 

niveaus met de hoogste deelnutten. Deze woning ziet er als volgt uit:  
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DeelnutDeelnutDeelnutDeelnut
Koopprijs € 300.000,-€ 300.000,-€ 300.000,-€ 300.000,- 0,28506
Type woning BungalowBungalowBungalowBungalow 0,39976
Aantal slaapkamers 3333 0,11247
Grootte tuin 100 m2100 m2100 m2100 m2 0,05301
Parkeren Garage(box)Garage(box)Garage(box)Garage(box) 0,2919
Woonkameroppervlak 40m240m240m240m2 0,09007
Gemaksvoorzieningen Niveau 3Niveau 3Niveau 3Niveau 3 0,29871
Architectuurstijl TraditioneelTraditioneelTraditioneelTraditioneel 0,12762

totaal 1,65859

Meest optimale grondgebonden woningMeest optimale grondgebonden woningMeest optimale grondgebonden woningMeest optimale grondgebonden woning

 
Tabel 4.14: Meest optimale samenstelling grond gebonden woning 

 

Naast de meest optimale woning kunnen we ook de minst optimale woning en een 

gemiddelde woning samenstellen (Tabel 4.15 en Tabel 4.16). Vervolgens kunnen we de 

kans berekenen dat een bepaald alternatief gekozen wordt. Tabel 4.17 laat de kansen 

van deze verschillende alternatieven zien. De optie ‘niet verhuizen’ is ook in de tabel 

opgenomen. Het nut van deze optie is verkregen met het programma Limdep [Green, 

2003] en de output hiervan is terug te vinden in bijlage G. De tabel laat zien dat 

wanneer een 55-plusser moet kiezen uit de meest optimale grondgebonden woning, de 

minst optimale woning, een gemiddelde woning of ‘niet verhuizen’ is de kans 72% dat 

men kiest voor de meest optimale woning. De kans dat de 55-plusser er voor kiest om 

niet te verhuizen is gelijk aan de kans dat men kiest voor de minst optimale woning. Er 

is een kans van 20% dat men kiest voor de gemiddelde woning.  

 
DeelnutDeelnutDeelnutDeelnut

Koopprijs € 400.000,-€ 400.000,-€ 400.000,-€ 400.000,- -0,4007
Type woning 2-onder-1 kap2-onder-1 kap2-onder-1 kap2-onder-1 kap -0,4297
Aantal slaapkamers 2222 -0,1671
Grootte tuin 50m250m250m250m2 -0,0545
Parkeren Op straatOp straatOp straatOp straat -0,3189
Woonkameroppervlak 30m230m230m230m2 -0,1607
Gemaksvoorzieningen Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1 -0,3618
Architectuurstijl DuurzaamDuurzaamDuurzaamDuurzaam -0,159

totaal -2,0525

Minst optimale grondgebonden woningMinst optimale grondgebonden woningMinst optimale grondgebonden woningMinst optimale grondgebonden woning

 
Tabel 4.15: Minst optimale samenstelling grond gebonden woning 

 

DeelnutDeelnutDeelnutDeelnut
Koopprijs € 350.000,-€ 350.000,-€ 350.000,-€ 350.000,- 0,11562
Type woning VrijstaandVrijstaandVrijstaandVrijstaand 0,02997
Aantal slaapkamers 4444 0,05463
Grootte tuin 200m2200m2200m2200m2 0,00146
Parkeren Privé op eigen terreinPrivé op eigen terreinPrivé op eigen terreinPrivé op eigen terrein 0,02705
Woonkameroppervlak 50m250m250m250m2 0,07066
Gemaksvoorzieningen Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2 0,06311
Architectuurstijl ModernModernModernModern 0,03142

totaal 0,39391

Gemiddelde grondgebonden woningGemiddelde grondgebonden woningGemiddelde grondgebonden woningGemiddelde grondgebonden woning

 
Tabel 4.16: Gemiddelde samenstelling grond gebonden woning 
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Kans bij keuze uit vier alternatieven:Kans bij keuze uit vier alternatieven:Kans bij keuze uit vier alternatieven:Kans bij keuze uit vier alternatieven:

Meest optimaal Gemiddeld Minst optimaal Niet verhuizen
72%72%72%72% 20%20%20%20% 2%2%2%2% 6%6%6%6%  

Tabel 4.17: Kans bij keuze uit vier alternatieven 

 

De alternatieven die tot nu zijn besproken zijn fictief. We zullen ook voor 

grondgebonden woningen bekijken in hoeverre het aanbod in markt voldoet aan de 

vraag van de 55-plusser. We hebben van een viertal bestaande recentelijk gerealiseerde 

projecten in de regio Eindhoven berekend wat de kans is dat voor een bepaalde woning 

wordt gekozen. Deze projecten zijn gerealiseerd in een suburbane omgeving. De 

woningen die worden aangeboden zijn vertaald in een profiel met niveaus zoals deze 

eerder aan de respondenten zijn voorgelegd. Door dit te doen kan berekend worden hoe 

groot de kans is dat de 55-plusser kiest voor één van deze drie woningen. Voor deze 

analyse is een woning uit de volgende projecten geanalyseerd: 

• Statie Haeghe, Geldrop (25 grondgebonden woning en 16 appartementen) 

• Mackenzie, Geldrop ( 11 grondgebonden woningen) 

• Poarte, Mierlo (14 grondgebonden woningen) 

• Anjerhof, Maarheeze (8 grondgebonden woningen) 

 

We beginnen met de Statie Haeghe in Geldrop. In dit project zijn acht semi-bungalows, 

een vrijstaande villa, twee pleinwoningen en veertien rij- en hoekwoningen gerealiseerd. 

Daarnaast bevat het plan ook een zestiental appartementen welke we voor deze analyse 

buiten beschouwing zullen laten. De woningen zijn ontworpen in jaren ‘30 stijl. Voor de 

analyse van dit project zijn drie woningen geselecteerd die voor de doelgroep 55-

plusser interessant zouden kunnen zijn. Het gaat om een semi-bungalow, een 

pleinwoning en een hoekwoning. In Tabel 4.18 zijn de kenmerken van deze woningen 

vertaald in een profiel3.  

 

                                                
3 Hoewel is getracht deze kenmerken zo letterlijk mogelijk te vertalen komen niet alle waarden overeen met 
de werkelijkheid. 
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Afbeelding 4.5: Artist Impression ‘Statie Haeghe’ te Geldrop 

 
Semi-bungalowSemi-bungalowSemi-bungalowSemi-bungalow PleinwoningPleinwoningPleinwoningPleinwoning GezinswoningGezinswoningGezinswoningGezinswoning

DeelnutDeelnutDeelnutDeelnut DeelnutDeelnutDeelnutDeelnut
Koopprijs € 400.000,- -0,4006734 € 400.000,- -0,4006734 € 350.000,- 0,1156163
Type woning Bungalow 0,39976155 2-onder-1 kap -0,4297271 2-onder-1 kap -0,4297271
Aantal slaapkamers 2 -0,1670969 3 0,11246504 4 0,05463181
Grootte tuin 50m2 -0,0544726 100m2 0,0530085 100m2 0,0530085
Parkeervoorzieningen Privé op eigen terrein 0,02704564 Privé in garage 0,29190143 Privé op eigen terrein 0,02704564
Woonkameroppervlak 50m2 0,07066315 30m2 -0,1607325 40m2 0,09006932
Gemaksvoorzieningen Niveau 3 0,29870923 Niveau 2 0,06310532 Niveau 2 0,06310532
Architectuur Traditioneel 0,12761577 Traditioneel 0,12761577 Traditioneel 0,12761577

0,30155241 -0,3430369 0,10136557

Woningen Statie HeagheWoningen Statie HeagheWoningen Statie HeagheWoningen Statie Heaghe

 
Tabel 4.18: Profiel grondgebonden woningen ‘Statie Haeghe’ 

 
Kans bij keuze uit vier alternatieven:Kans bij keuze uit vier alternatieven:Kans bij keuze uit vier alternatieven:Kans bij keuze uit vier alternatieven:

Semi-bungalow Pleinwoning Gezinswoning Niet verhuizen
38%38%38%38% 20%20%20%20% 31%31%31%31% 11%11%11%11%  

Tabel 4.19: Kans bij keuze uit vier alternatieven 

 

De analyse laat zien dat de kans dat de 55-plusser kiest voor de semi-bungalow in dit 

project het grootst is (38%). Uit de parameterschattingen in de voorafgaande paragrafen 

kwam al naar voren dat dit woningtypen het best gewaardeerd werd. Ook het niveau van 

gemaksvoorzieningen voldoet in dit type woning aan de eisen van de 55-plusser. De 

kans dat men kiest voor een gezinswoning is 31%. Dit is te verklaren door de optimale 

grootte van de woonkamer en een koopprijs die beter wordt gewaardeerd dan bij de 

andere typen woningen. De kans dat men kiest voor een plein woning is het kleinst 

(20%). Dit heeft te maken met de kleine woonkamer en een hoge koopprijs.  

 

Naast deze woningen uit één project zullen we nog drie woningen analyseren uit 

verschillende projecten. Het gaat om een patiowoning in Geldrop (Afbeelding 4.6), een 
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twee-onder-één kap woning in Mierlo (Afbeelding 4.7) en een twee-onder-één in 

Maarheeze (Afbeelding 4.8). 

 

    
Afbeelding 4.6: Patio woning in Geldrop 

    
Afbeelding 4.7: 2-onder-1 kap woning in Mierlo 

    
Afbeelding 4.8: 2-onder-1 kap woning in Maarheeze 

    

 
MackenzieMackenzieMackenzieMackenzie PoartePoartePoartePoarte AnjerhofAnjerhofAnjerhofAnjerhof

DeelnutDeelnutDeelnutDeelnut DeelnutDeelnutDeelnutDeelnut DeelnutDeelnutDeelnutDeelnut
Koopprijs € 400.000,- -0,4006734 € 400.000,- -0,4006734 € 300.000,- 0,28505714
Type woning Bungalow 0,39976155 2-onder-1 kap -0,4297271 2-onder-1 kap -0,4297271
Aantal slaapkamers 2 -0,1670969 3 0,11246504 3 0,11246504
Grootte tuin 50m2 -0,0544726 100m2 0,0530085 100m2 0,0530085
Parkeervoorzieningen Privé op eigen terrein 0,02704564 Privé op eigen terrein 0,02704564 Privé op eigen terrein 0,02704564
Woonkameroppervlak 50m2 0,07066315 50m2 0,07066315 40m2 0,09006932
Gemaksvoorzieningen Niveau 3 0,29870923 Niveau 2 0,06310532 Niveau 2 0,06310532
Architectuur Modern 0,03141898 Duurzaam -0,1590348 Traditioneel 0,12761577

0,20535562 -0,6631476 0,32863964  
Tabel 4.20: Profiel grondgebonden woningen  

 
Kans bij keuze uit vier alternatieven:Kans bij keuze uit vier alternatieven:Kans bij keuze uit vier alternatieven:Kans bij keuze uit vier alternatieven:

Mackenzie Poarte Anjerhof Niet verhuizen
35%35%35%35% 14%14%14%14% 39%39%39%39% 12%12%12%12%  

Tabel 4.21: Kans bij keuze uit vier alternatieven 

 

Uit deze analyse blijkt dat de twee-onder-één kap woning in de Anjerhof de grootste 

kans heeft om gekozen te worden (39%). Dit kan verklaard worden door de relatief lage 

koopprijs. De patiowoning in het project Mackanzie heeft ook een grote kans gekozen te 

worden (35%). De verklaring hiervoor is het woningtype. De parameterschattingen laten 
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zien dat een bungalow door de senior het beste wordt gewaardeerd. De tweekapper in 

het project Poarte heeft slechts een kans van 14% om gekozen te worden. Dit kan onder 

andere komen door de duurzame architectuur. Tabel 4.22 laat de meest optimale 

woning zien tegenover twee woningen die in eerdere analyses een hoge kans hadden 

gekozen te worden.  

 
Kans bij keuze uit vier alternatieven:Kans bij keuze uit vier alternatieven:Kans bij keuze uit vier alternatieven:Kans bij keuze uit vier alternatieven:

Bungalow Statie HeagheAnjerhof Optimale woning Niet verhuizen
16%16%16%16% 17%17%17%17% 62%62%62%62% 5%5%5%5%  

Tabel 4.22: Kans bij keuze uit vier alternatieven 

 

Wanneer de 55-plusser een keuze moet maken uit deze drie woningen kiest de 

meerderheid (62%) voor de optimale woning. De woningen in de markt hebben ongeveer 

een gelijke kans (16% en 17%). Slecht een klein deel (5%) zal in dit geval kiezen om niet 

te verhuizen. De analyse laat zien dat de grond gebonden woningen die worden 

aangeboden in de markt niet voldoen aan de vraag van de 55-plussers. Uit de 

parameterschattingen blijkt dat het type woning het zwaarst meeweegt in de totale 

afweging. Een bungalow heeft daarbij de voorkeur. Er worden een aantal bungalows 

aangeboden maar de koopprijs ligt vaak te hoog. In tegenstelling tot het meest optimale 

appartement is de samenstelling meest optimale grondgebonden woning haalbaar.  

4.64.64.64.6 ConclusieConclusieConclusieConclusie    
In dit hoofdstuk zijn de resultaten besproken die voortkomen uit de analyse van de data 

met het programma Limdep. In totaal hebben 253 respondenten de enquête volledig 

ingevuld. Voor de analyse is gebruik gemaakt van het Multinominal Logit (MNL-model). 

Aan de hand van parameterschattingen is vervolgens het belang van de attributen 

onderling en de waardering van de attribuutniveaus bepaald worden. Bij appartementen 

blijken de grootte van het balkon en de grootte van de woonkamer de belangrijkste 

kenmerken in de totale afweging. Voor beide geldt dat er een liniair verband is. Hoe 

groter de oppervlakte is, hoe groter de voorkeur is. Bij de keuze voor een 

grondgebonden woningen blijken het typen en de koopprijs belangrijk te zijn. Vooral 

een bungalow heeft een duidelijke voorkeur. Daarnaast blijkt ook het 

voorzieningenniveau belangrijk bij de aanschaf van een grondgebonden woning. 

Opvallend is dat zowel bij appartementen als bij grondgebonden woningen duurzame 

architectuur negatief wordt gewaardeerd. Uit de analyse blijkt dat in beide gevallen 

traditionele architectuur de grootste voorkeur heeft. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

de afbeeldingen die ter ondersteuning van het attribuut architectuurstijl zijn gebruikt 

smaakgebonden zijn. Met behulp van de parameterschattingen is een marksimulatie 

verricht. Hieruit blijkt dat het aanbod in de markt niet geheel voldoet aan de vraag. 

Wanneer de woningen die worden aangeboden in de markt worden afgezet tegen de 

meest optimale woning die naar voren komt uit dit onderzoek is de kans dat men kiest 

voor de meest optimale woning meer dan 60%.  
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5555 EindconclusiesEindconclusiesEindconclusiesEindconclusies en aanbevelingen en aanbevelingen en aanbevelingen en aanbevelingen    

5.15.15.15.1 ConclusieConclusieConclusieConclusie    
De voorgaande hoofdstukken laten het proces zien vanaf de opzet van het onderzoek 

tot aan de resultaten. In dit hoofdstuk zullen we terugkeren naar de probleemstelling en 

zullen we trachten deze te beantwoorden. Voorafgaand aan dit onderzoek is de 

volgende vraag gesteld: 

  

“Welke kenmerken van de woonsituatie zijn voor 55-plussers jaar van belang bij de 

keuze van een woning en hoe is de invloed ten opzichte van de kenmerken onderling?”  

 

Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is een conjuncte meting uitgevoerd. 

Hiervoor zijn eerst een aantal kenmerken geselecteerd waaraan vervolgens niveaus zijn 

gekoppeld. Voor de selectie van deze kenmerken is een literatuurstudie verricht en zijn 

een aantal deskundigen geraadpleegd. Middels een markscan zijn de niveaus bepaald. 

Door het systematisch variëren van deze variabelen kunnen verschillende hypothetische 

alternatieven worden gecreëerd die daarna aan de respondent worden voorgelegd. Aan 

de hand van het keuzegedrag van de respondenten kan met behulp van modellen 

afgeleid worden wat het belang is van een variabele ten opzichte van de andere 

variabelen.  

 

Om tot de dataverzameling te komen is een internetenquête opgesteld die afgenomen is 

onder woningzoekende 55-plussers in de regio Eindhoven. Hiervoor zijn 

woningzoekendenbestanden gebruikt afkomstig van makelaars uit de deze regio. 

Uiteindelijk hebben 253 respondenten de enquête volledig ingevuld.  

 

Het onderzoek is opgedeeld in twee analyses. Er is onderzoek gedaan naar de 

woonvoorkeuren van 55-plussers met betrekking tot appartementen in een stedelijke 

woonomgeving en er is onderzoek gedaan naar de woonvoorkeuren van 55-plussers 

met betrekking tot grondgebonden woningen in een niet-stedelijke of dorpse 

woonomgeving. Respondenten die aangaven te kiezen voor een appartement kregen 

telkens twee hypothetische alternatieven voorgelegd waaruit men kon kiezen. Gevraagd 

is naar welke van deze alternatieven men het meest waarschijnlijk zou verhuizen. De 

respondent kon per keuzesituatie ook aangeven niet te willen verhuizen. Ter vergelijking 

is ook van de deze alternatieven afzonderlijk gevraagd of men er zou willen wonen. De 

alternatieven met betrekking tot appartementen bevatten de volgende kenmerken; 

• Koopprijs 

• Grootte woonkamer 

• Grootte balkon 

• Architectuurstijl 
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• Parkeersituatie 

• Schaal project 

• Niveau gemaksvoorzieningen 

 

De respondenten die aangaven te willen wonen in een grondgebonden woning moesten 

steeds een keuze maken uit drie hypothetische alternatieven. De mogelijkheid niet 

verhuizen is ook hier opgenomen. De alternatieven met betrekking tot de 

grondgebonden woningen bevatten de volgende kenmerken; 

• Koopprijs 

• Woningtypen 

• Grootte woonkamer 

• Aantal slaapkamers 

• Grootte tuin 

• Architectuurstijl 

• Parkeersituatie 

• Niveau gemaksvoorzieningen 

 

Na een analyse van het keuzegedrag kunnen uitspraken worden gedaan over de 

woonvoorkeuren van de 55-plusser. Binnen de doelgroep 55-plussers zijn geen 

duidelijke subgroepen te onderscheiden. De resultaten zijn van toepassing op de gehele 

doelgroep, 55-plusser met een voorkeur voor wonen in de regio Eindhoven. We kunnen 

alleen uitspraken doen over de kenmerken die in het onderzoek zijn opgenomen. In 

werkelijkheid bestaat een woning uit vele kenmerken, die wegens van de omvang van de 

enquête niet allemaal opgenomen kunnen worden.  

 

Er kan worden gesteld dat de voorkeuren redelijk volgens verwachting zijn. Over het 

algemeen stroken de bevindingen met die uit de eerder verrichte literatuurstudie. Op 

sommige punten blijken de 55-plussers zelfs conservatief. Dit blijkt vooral uit de 

voorkeur voor een traditionele architectuurstijl. Ondanks het feit dat duurzaam bouwen 

de laatste jaren veel terrein heeft gewonnen, blijkt uit ons onderzoek dat de 55-plusser 

een duurzame woning negatief waardeert. Overige architectuurstijlen zoals moderne en 

post-moderne architectuur laten geen duidelijke voorkeur zien.  

 

In beide analyses is de voorkeur voor een buitenruimte geschat. Bij appartementen is 

gevraagd naar het belang van de grootte van het balkon, bij grondgebonden woningen 

is het belang van het tuinoppervlak getoetst. Beide analyses laten een ander resultaat 

zien. Waar bij de appartementen de grootte van het balkon als belangrijkste kenmerk 

naar voren komt, geven de 55-plussers die kiezen voor een grondgebonden woning aan 

dat de grootte van de tuin het minst belangrijk is in relatie tot de andere voorgelegde 

kenmerken. Het verschil kan worden verklaard door de vanzelfsprekendheid van het 

hebben van een buitenruimte. We veronderstellen dat men altijd uitgaat van een 

buitenruimte bij een grondgebonden woning terwijl dit bij een appartement minder 
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vanzelfsprekend is. Bij de keuze voor een appartement kan dit daarom extra meewegen. 

Uit de literatuurstudie komt naar voren dat buitenruimte voor deze doelgroep belangrijk 

is [Marsman e.a., 2008].  

 

Het kenmerk ‘woonkameroppervlak’ is in beide analyses onderzocht. De resultaten laten 

ook hier grote verschillen zien tussen appartementen en grondgebonden woningen. 

Naast het verschil in onderling belang van  de andere kenmerken laat ook de waardering 

van het niveau verschillen zien. Waar bij appartementen gesteld kan worden dat hoe 

groter de woonkamer hoe groter de voorkeur is (binnen het voorgelegde bereik), kiezen 

de 55-plussers bij grondgebonden woningen niet per definitie voor de grootste 

woonkamer. De resultaten zijn in lijn met de bevindingen uit het woningmarktonderzoek 

van SRE en VROM waaruit ook blijkt dat een grote woonkamer gewenst is door 55-

plussers. In deze onderzoeken wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen 

appartementen en grondgebonden woningen.  

 

Het niveau van gemaksvoorzieningen is belangrijk voor zowel een appartement als voor 

grondgebonden woningen. Dit betekent dat men ook bij grondgebonden woningen de 

voorkeur heeft voor een gelijkvloerse woning. De woningmarktonderzoeken in de 

literatuurstudie gericht op ouderen onderschrijven deze conclusie [Marsman e.a., 2008 

en Verhue e.a., 2008]. Daarnaast moet de woning beschikken over brede deuropeningen 

en mogen er geen drempels zijn. Ook een aangepaste badkamer wordt door de 55-

plussers positief gewaardeerd. Deze conclusie is in overeenstemming met de 

onderzochte verhuismotieven. Een groot deel van de respondenten geeft aan dat 

‘gelijkvloers wonen’ een belangrijke reden is om te verhuizen.  

 

De 55-plusser kiest bij een grondgebonden woning voor een parkeerplaats op eigen 

terrein, met als voorkeur een garage(box). Een parkeergarage bij appartementen is een 

absolute voorwaarde voor de 55-plusser. Ook andere woningmarktstudies laten een 

dergelijke resultaten zien [RIGO Research en Advies BV, 2007].  

 

Uit de analyse naar de woonvoorkeuren met betrekking tot grondgebonden woningen is 

gebleken dat het type bungalow de hoogste waardering krijgt. De voorkeur voor een 

bungalow is in overeenstemming met de wens om gelijksvloers te willen wonen. Ook 

worden vrijstaande woningen door de senior als positief gewaardeerd. Uit de analyse 

blijkt verder dat deze woning bij voorkeur drie slaapkamers dient te bevatten. Uit de 

literatuurstudie blijkt ook dat uit de woningmarktonderzoeken VROM en TNS NIPO de 

senior minimaal 2 slaapkamers wenst. Een verklaring voor de hoeveelheid slaapkamers 

kan zijn dat de senior vaak (klein)kinderen wil kunnen laten logeren. Ook heeft de senior 

vaak een kamer nodig om zijn of haar hobby uit te kunnen oefenen. Bij appartementen 

is het aantal slaapkamers niet opgenomen in het keuze-experiment omdat eerdere 

onderzoeken uitwijzen dat de senior genogen neemt met twee slaapkamers in de 

woning [Verhue, 2008]. 
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In de analyse naar de woningvoorkeur bij voor appartementen is de grootte van het 

complex opgenomen. Er zijn twee niveaus in de analyse opgenomen. Een grootschalig 

hoogbouwcomplex en kleinschalig laagbouwcomplex. Uit de analyse blijkt dat de senior 

een voorkeur heeft voor een kleinschalig complex. Uit de literatuurstudie is al gebleken 

dat men bij voorkeur in een rustige omgeving wil wonen.  

 

Voor zowel het model met betrekking tot appartementen als het model met betrekking 

tot grondgebonden woning is de rho2 bepaald. Voor de appartementen bedraagt deze 

0,15 en voor grondgebonden woningen bedraagt de Rho2 0,10. 

 

Met behulp van deze resultaten is een marktsimulatie verricht. Hierin zijn woningen die 

worden aangeboden in de markt vertaald naar een alternatief met niveaus die 

overeenkomen met die uit de eerder verrichte analyses. Deze zijn vervolgens vergeleken 

met de meest optimale woning volgens de 55-plusser. Er kan dan worden berekend hoe 

groot de kans is dat de senior voor een bepaald alternatief kiest. Uit deze analyse blijkt 

dat de woningen die getoetst zijn niet geheel voldoen aan de voorkeuren van de 55-

plussers. Dit geldt zowel voor appartementen als grond gebonden woningen. In beide 

gevallen bedraagt de kans meer dan 60% dat men kiest voor de optimale woning in 

plaats van een woning zoals aangeboden in de markt.  

5.25.25.25.2 Evaluatie en aanbevelingenEvaluatie en aanbevelingenEvaluatie en aanbevelingenEvaluatie en aanbevelingen    
In deze paragraaf zal het onderzoek worden geëvalueerd. We maken onderscheid in de 

evaluatie van het onderzoeksproduct en de evaluatie van het onderzoeksproces. 

Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan voor mogelijk verder onderzoek. 

5.2.15.2.15.2.15.2.1 ProductevaluatieProductevaluatieProductevaluatieProductevaluatie    

In dit onderzoek is getracht een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te behalen. Toch zijn 

er op dit gebied een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen. Bij de conjuncte 

analyse is geprobeerd de respondent te dwingen een keuze te maken door een extra 

vraag voor te leggen. Naast de vraag welke woning de respondent het meest 

waarschijnlijk zou kiezen is per profiel gevraagd of men er zou willen wonen. Ondanks 

deze extra vraag zijn er nog een aantal factoren die het resultaat kunnen beïnvloeden.  

 

Het tijdstip van enquêteren kan van invloed op de resultaten. Ten tijde van enquêteren 

was er sprake van een wereldwijde kredietcrisis en een crisis in de woningmarkt. 

Woningproductie en verkoop kennen dieptepunten, bovendien dalen verkoopprijzen 

voor het eerst in decennia. Dit kan als gevolg hebben dat respondenten voorzichtiger en 

conservatiever in de keuze zijn geweest.  
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Het kenmerk architectuurstijl is in de enquête toegelicht met een afbeelding. Enerzijds 

was noodzakelijk omdat het aannemelijk is dat niet iedereen bekend is met de 

verschillende stijlen. Anderzijds kan dit het resultaat negatief beïnvloeden omdat de 

keuze voor een bepaalde afbeelding smaakgebonden is. Er is getracht de afbeeldingen 

op uniformiteit te selecteren. Het keuzeverloop van de respondenten laat echter zien dat 

er toch sprake is van ruis. Vooral de schaalgrootte van de getoonde projecten kan een 

negatieve of positieve invloed gehad hebben.  

 

Daarnaast gaf een aantal respondenten aan dat de moeilijkheidsgraad van de enquête te 

hoog lag. Een klein aantal respondenten gaf aan in een andere prijscategorie te zoeken.  

5.2.25.2.25.2.25.2.2 Aanbevelingen Aanbevelingen Aanbevelingen Aanbevelingen voor een betere afstemming op de vraagmarktvoor een betere afstemming op de vraagmarktvoor een betere afstemming op de vraagmarktvoor een betere afstemming op de vraagmarkt    

Uit de marktsimulatie in dit onderzoek blijkt dat er een discrepantie is tussen de vraag 

en het aanbod van woningen voor 55-plussers. De woningen die op dit moment in de 

markt worden aangeboden voldoen op diverse punten niet aan de vraag van de 55-

plusser. De vraag is nu wat er moet gebeuren om het aanbod in de toekomst beter te 

laten aansluiten op de vraag. In het algemeen kan gesteld worden dat marktpartijen 

meer consumentgericht moeten ontwikkelen. Hiertoe zal gebruik gemaakt moeten 

worden van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Beide onderzoeken vullen 

elkaar aan en geven de vraag het beste weer. Daarnaast zou de stelregel bij het ontwerp 

moeten zijn: vorm volgt de functie en niet omgekeerd. De wensen van de consument 

zouden dus het uitgangspunt kunnen zijn voor een ontwerp. Een sterke opdrachtgever 

die vanuit de consument denkt is hierbij noodzakelijk. Er zijn een aantal aspecten die in 

ieder geval in het ontwerp moeten terug komen. Bij appartementen zijn dit: 

• Een groot balkon. Ook bij appartementen is de aanwezigheid van buitenruimte 

belangrijk. Uit de conjuncte analyse blijkt dat een balkon van 20 m2 goed 

gewaardeerd wordt.  

• Een grote woonkamer. Bij appartementen is de grootte van de woonkamer zeer 

belangrijk. Uit onze analyse blijkt dat de grootste woonkamer (60m2) het hoogst 

wordt gewaardeerd.  

• Een traditionele architectuurstijl. De analyse laat zien dat een 55-plusser zich 

het meest aangesproken voelt tot een traditionele architectuurstijl.  

 

Bij het ontwerp van een grondgebonden woning voor senioren zijn de volgende 

aspecten van belang: 

• Woningtype bungalow. 55-plussers hebben een grote voorkeur voor dit type 

woning. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de woning gelijkvloers moet 

zijn.  

• Minimaal 3 slaapkamers. De analyse laat zien dat een woning met drie 

slaapkamers het hoogste wordt gewaardeerd. Twee slaapkamers in een 

grondgebonden woning blijkt niet genoeg te zijn.  
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• Een traditionele architectuurstijl. Net als bij appartementen blijkt ook hier blijkt 

uit de analyse dat de 55-plusser zich het meest aangesproken voelt tot een 

traditionele architectuurstijl.  

5.2.35.2.35.2.35.2.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoekAanbevelingen voor vervolgonderzoekAanbevelingen voor vervolgonderzoekAanbevelingen voor vervolgonderzoek    

In deze paragraaf zal worden beschreven hoe de resultaten kunnen worden gebruikt in 

vervolgonderzoeken.  

• Resultaten vraagmarkt toetsen aan de aanbodmarkt. Dit vervolgonderzoek kan 

verder worden ingaan op de huidige aanbodmarkt van woningen. Het is 

interessant om te weten hoe een woning er volgens de doelgroep uit moet zien 

maar de vraag is hoeveel woningen er nu werkelijk aan dit profiel voldoen. Ook 

kan het overheidsbeleid op dit gebied worden geanalyseerd met de resultaten 

van dit onderzoek als uitgangspunt.  

• Nader onderzoek naar de voorkeuren van 55-plussers met betrekking tot 

architectuur. Uit dit onderzoek komt naar voren de 55-plussers de voorkeur 

hebben voor een traditionele architectuurstijl. Het belang van de architectuurstijl 

is vooral bij de appartementen relatief groot. De resultaten op dit gebied kunnen 

echter beïnvloed zijn door de afbeeldingen die zijn gebruikt om dit kenmerk te 

verduidelijken. Het verdient aanbeveling om de voorkeuren op het gebied van 

architectuur nader te onderzoeken. Het onderzoek hoeft zich niet te beperken 

tot de architectuurstijl.  

• Onderzoek naar de rol van actoren bij consumentgericht ontwikkelen. Uit dit 

onderzoek blijkt dat consumentgericht ontwikkelen de oplossing kan zijn om 

woningen te ontwikkelen die beter inspelen op de vraagmarkt. Er zijn diverse 

partijen die hierbij een rol spelen. Het verdient aanbeveling om onderzoek te 

doen naar de maatregelen die deze partijen moeten nemen om te voorkomen dat 

er woningen ontwikkeld worden die niet aan de vraag voldoen.  

• Onderzoek naar woonvoorkeuren 55-plussers in andere regio’s. Ons onderzoek 

richt zich op de woonvoorkeuren van 55-plussers in de regio Eindhoven. Deze 

zijn niet per definitie gelijk aan de woonvoorkeuren van 55-plussers in de 

andere regio’s van Nederland. Het verdient aanbeveling om een vergelijkbaar 

onderzoek uit te voeren voor deze regio’s.  

• Onderzoek naar woonvoorkeuren van consumenten in andere levensfasen. Ons 

onderzoek is gericht op de doelgroep 55-plussers. Deze doelgroep beslaat 

slechts een segment op de woningmarkt. Het verdient daarom ook aanbeveling 

om een vergelijkbaar onderzoek te verrichten naar de woonvoorkeuren van 

consumenten in andere levensfasen.  
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BijlagenBijlagenBijlagenBijlagen    

A.A.A.A. MarkMarkMarkMarktscan attribuutniveaustscan attribuutniveaustscan attribuutniveaustscan attribuutniveaus    
Marktscan appartementen (regio Eindhoven) 

 

Koopprijs (K.K) Woonoppervlak Grootte woonkam, Grootte Ba Ikon 
€ 264.000 94 43 4,5 
€267.500 10 5 40 12 
€ 269.000 100 
€ 269.000 100 
€ 275.000 13 5 45 
€ 275.000 120 40 
€279.000 85 
€ 2 79.500 93 30 9 
€ 2 79.500 120 60 
e L8Y.OOO YO 
€ 292.500 100 
€ 299.000 110 38 
€ 3 19.500 120 38 8 
€ 3 19.500 90 12 
€ 325.000 140 
€ 329.500 108 45 
€ 369.000 120 60 
€379.000 122 52 15 
€ 385.000 116 50 19 
€ 385.000 135 40 9 
€ 385.000 114 

bron: Funda 
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Marktscan grondgebonden woningen (regio Eindhoven)  

 

€ 258.000 
€ 264.000 
€ 269.000 
€ 269.000 35 
€ 274.50 0 Tussen 140 80 3 
€ 274.50 0 Tweekapper 1 1 5 28 120 3 
€ 275.00 0 Tussen 1 1 5 35 61 4 
€ 279.00 0 Tussen 131 23 54 4 
€ 289.00 0 Tweekapper 160 84 4 
€ 289.50 0 Tussen 
€ 310.000 Bungalow 120 45 36 3 
€ 31 4.00 0 Bungalow 100 2 
€ 319.000 Tweekap 140 30 72 3 
€ 32 5.00 0 Bungalow 100 47 44 2 
€ 338.000 geschakeld 1 70 90 3 
€ 339.000 Tweekapper 120 40 72 3 
€ 339.000 Tweekapper 140 45 56 3 
€ 339.000 Tweekapper 160 100 4 
€ 349.000 Tweekapper 1 75 42 100 3 
€ 349.000 Geschakeld 145 45 330 3 
€ 349.500 Tweekapper 133 46 77 3 
€ 350.000 Bungalow 160 50 3 
€ 359.500 geschakeld 1 50 120 4 
€ 367.500 Tweekapper 120 42 117 3 
€ 369.000 Tweekapper 1 70 41 120 4 
€ 379.000 Geschakeld 145 42 68 5 
€ 379.000 Tweekap 183 45 120 4 
€ 379.000 Tweekapper 145 38 72 3 
€ 385.00 0 Tweekapper 1 70 128 4 
€ 389.000 Tweekapper 100 40 320 4 
€ 389.000 Tweekapper 185 45 77 4 
€ 389.500 Tweekapper 150 42 88 4 
€ 399.000 Tweekapper 160 85 4 
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B.B.B.B. Experimenteel designExperimenteel designExperimenteel designExperimenteel design    

I.I.I.I. AppartementenAppartementenAppartementenAppartementen    
AttribuutlevelAttribuutlevelAttribuutlevelAttribuutlevel

keuze alternatiefkeuze alternatiefkeuze alternatiefkeuze alternatief A B C D E F G
1 2 4 3 1 2 1 2

2 3 1 3 3 2 2 1

3 3 3 1 2 2 1 2

4 3 4 2 4 1 1 1

5 2 2 1 4 2 2 1

6 2 3 4 3 1 1 1

7 1 3 3 4 1 2 2

8 2 1 2 2 1 2 2

9 4 2 3 2 1 1 1

10 4 1 4 4 2 1 2

11 1 1 1 1 1 1 1

12 1 2 2 3 2 1 2

13 1 4 4 2 2 2 1

14 4 4 1 3 1 2 2

15 3 2 4 1 1 2 2

16 4 3 2 1 2 2 1  

II.II.II.II. Grondgebonden woningenGrondgebonden woningenGrondgebonden woningenGrondgebonden woningen    
AttribuutlevelAttribuutlevelAttribuutlevelAttribuutlevel

keuze alternatiefkeuze alternatiefkeuze alternatiefkeuze alternatief A B C D E F G H
1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 2 2 2 3 2 3

3 1 1 3 3 3 2 3 2

4 1 2 1 1 2 2 3 3

5 1 2 2 2 3 1 1 2

6 1 2 3 3 1 3 2 1

7 1 3 1 1 3 3 2 2

8 1 3 2 2 1 2 3 1

9 1 3 3 3 2 1 1 3

10 2 1 1 2 2 2 2 2

11 2 1 2 3 3 1 3 1

12 2 1 3 1 1 3 1 3

13 2 2 1 2 3 3 1 1

14 2 2 2 3 1 2 2 3

15 2 2 3 1 2 1 3 2

16 2 3 1 2 1 1 3 3

17 2 3 2 3 2 3 1 2

18 2 3 3 1 3 2 2 1

19 3 1 1 3 3 3 3 3

20 3 1 2 1 1 2 1 2

21 3 1 3 2 2 1 2 1

22 3 2 1 3 1 1 2 2

23 3 2 2 1 2 3 3 1

24 3 2 3 2 3 2 1 3

25 3 3 1 3 2 2 1 1

26 3 3 2 1 3 1 2 3

27 3 3 3 2 1 3 3 2  
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C.C.C.C. ProfielenProfielenProfielenProfielen    

I.I.I.I. Profielen appartementenProfielen appartementenProfielen appartementenProfielen appartementen    

profiel 1 profiel 2 profiel 3 profiel 4 profiel 5 profiel 6

€ 300.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00

60 m2 30 m2 50 m2 60 m2 40 m2 50 m2

15 m2 15 m2 5 m2 10 m2 5 m2 20 m2

Modern Traditioneel Post-modern Duurzaam Duurzaam Traditioneel

Grootschalig, hoogbouw Grootschalig, hoogbouw Grootschalig, hoogbouw Kleinschalig, laagbouw Grootschalig, hoogbouw Kleinschalig, laagbouw Kleinschalig, laagbouw

Prive parkeergarage Prive op eigen terrein Prive parkeergarage Prive parkeergarage Prive op eigen terrein Prive parkeergarage Prive op eigen terrein

Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 1 Niveau 1

 
 

profiel 7 profiel 8 profiel 9 profiel 10 profiel 11 profiel 12

€ 250.000,00 € 300.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00

50 m2 30 m2 40 m2 30 m2 30 m2 40 m2

15 m2 10 m2 15 m2 20 m2 5 m2 10 m2

Duurzaam Post-modern Post-modern Duurzaam Modern Traditioneel

Kleinschalig, laagbouw Kleinschalig, laagbouw Kleinschalig, laagbouw Grootschalig, hoogbouw Kleinschalig, laagbouw Grootschalig, hoogbouw Grootschalig, hoogbouw

Prive op eigen terrein Prive op eigen terrein Prive parkeergarage Prive parkeergarage Prive parkeergarage Prive parkeergarage Prive op eigen terrein

Niveau 2 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2

 

profiel 14 profiel 15 profiel 16

€ 400.000,00 € 350.000,00 € 400.000,00

60 m2 40 m2 50 m2

5 m2 20 m2 10 m2

Traditioneel Modern Modern

Kleinschalig, laagbouw Kleinschalig, laagbouw Grootschalig, hoogbouw

Prive op eigen terrein Prive op eigen terrein Prive op eigen terrein

Niveau 2 Niveau 2 Niveau 1
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II.II.II.II. Profielen grondgebonden wonProfielen grondgebonden wonProfielen grondgebonden wonProfielen grondgebonden woningeningeningeningen    

profiel 1 profiel 2 profiel 3 profiel 4 profiel 5 profiel 6

€ 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00

Bungalow Bungalow Bungalow Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand

2 3 4 2 3 4

50 m2 100 m2 200 m2 50 m2 100 m2 200 m2

Prive in garage Prive op eigen terrein Op straat Prive op eigen terrein Op straat Prive in garage

30 m2 50 m2 40 m2 40 m2 30 m2 50 m2

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2 

Modern Duurzaam Traditioneel Duurzaam Traditioneel Modern 

 
 

profiel 7 profiel 8 profiel 9 profiel 10 profiel 11 profiel 12

€ 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00

2-onder-1 kap 2-onder-1 kap 2-onder-1 kap Bungalow Bungalow Bungalow

2 3 4 2 3 4

50 m2 100 m2 200 m2 100 m2 200 m2 50 m2

Op straat Prive in garage Prive op eigen terrein Prive op eigen terrein Op straat Prive in garage

50 m2 40 m2 30 m2 40 m2 30 m2 50 m2

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 1

Traditioneel Modern Duurzaam Traditioneel Modern Duurzaam

 
 

profiel 13 profiel 14 profiel 15 profiel 16 profiel 17 profiel 18

€ 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00

Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand 2-onder-1 kap 2-onder-1 kap 2-onder-1 kap

2 3 4 2 3 4

100 m2 200 m2 50 m2 100 m2 200 m2 50 m2

Op straat Prive in garage Prive op eigen terrein Prive in garage Prive op eigen terrein Op straat

50 m2 40 m2 30 m2 30 m2 50 m2 40 m2

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2 

Modern Duurzaam Traditioneel Duurzaam Traditioneel Modern 

 
 

profiel 19 profiel 20 profiel 21 profiel 22 profiel 23 profiel 24

€ 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00

Bungalow Bungalow Bungalow Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand

2 3 4 2 3 4

200 m2 50 m2 100 m2 200 m2 50 m2 100 m2

Op straat Prive in garage Prive op eigen terrein Prive in garage Prive op eigen terrein Op straat

50 m2 40 m2 30 m2 30 m2 50 m2 40 m2

Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 1

Duurzaam Traditioneel Modern Traditioneel Modern Duurzaam

 



  

101 

profiel 25 profiel 26 profiel 27

€ 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00

2-onder-1 kap 2-onder-1 kap 2-onder-1 kap

2 3 4

200 m2 50 m2 100 m2

Prive op eigen terrein Op straat Prive in garage

40 m2 30 m2 50 m2

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Modern Duurzaam Traditioneel
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D.D.D.D. EnquêteEnquêteEnquêteEnquête    

I.I.I.I. Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen deel A deel A deel A deel A HHHHuidige woonsituatie uidige woonsituatie uidige woonsituatie uidige woonsituatie     

 

Woonvoorkeurenonderzoek Page 1 of 1 

TU/e 

Woonvoorkeurenonderzoek 

Welkom 

Het invullen van de enquete duurt ongeveer 10 minuten . Uw antwoorden zullen anoniem worden verwerkt en niet aan 
derden ter beschikking worden gesteld. 

Door bet deelnemen aan deze enquete maakt u kans op een boekenbon t.w.v. € 20,
Hiervoor dient u aan het einde van de enquete uw huisnummer in te vullen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking, 

Jur van Aken 
Daan Kerkhof 

Ga naar de vragenlijst 
Berg Enquete System © 2007 Design Systems 
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TU/e 

Woonvoorkeurenonderzoek 

Deze enquete bestaat uit twee delen. Allereerst willen wij u wat vragen stellen over uw huidige woonsituatie. In het tweede 
deel word! u gevraagd een keuze te maken uit een aantal woningen waarvan de kenmerken verschillen. Dit zal in het 
vervolg van de enquete verder worden toegelicht. 

Gegevens huidige woonsituatie 
Wal is uw postcode? 
(uw postcode is nodig om een indicatie le krij gen in welk gebied u woont) 
Postcode (bijvoorbeeld 1234 AA) 
In wat voor type woning woont u momenteel? 
0 Tussenwoning of hoekwoning 
0 Twee-onder-een-kap-woning 
0 Vrij staande woning / Bungal ow 
0 Semi-bungalow 
0 Appartement in een gebouw met lift 
0 Appartement in een gebouw zonder li ft 
0 Anders 
Is uw huidige woning een huur of een koopwoning? 
0 Koop 
0 Huur 
I volgende 
Berg Enquete System © 2007 Design Systems 

http :/ /praatgraag.ddss.nl/page/ 1 16-11-2009 
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Woonvoorkeurenonderzoek 

TU/e 

Woonvoorkeurenonderzoek 

Gegevens huidige woonsituatie 
Hoe lang woont u al in uw huidige woning? 

jaar 
Hoe groot is uw huidige woning? 
0 Kleiner dan I 00 m2 
0 Groter dan I 00 m2 
Hoevee\ kamers lieeft uw huidige woning? 

Page I of I 

Onder een kamer wordt verstaan een ruimte met een bepaalde funct ie zoals slaapkamer, woonkamer, werkkamer, 
studeerkamer, kantoor, enzovoort. 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 of meer 
I volgende 11 vorige I 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 

http ://praatgraag.ddss.nl/page/2 16-11-2009 
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II.II.II.II. Algemeen deel Algemeen deel Algemeen deel Algemeen deel B huidige huishoudensamenstellingB huidige huishoudensamenstellingB huidige huishoudensamenstellingB huidige huishoudensamenstelling    

 

Woonvoorkeurenonderzoek 

TU/e 

Woonvoorkeurenonderzoek 

Gegevens huishouden 
Wat is uw geslacht? 
0 Man 
0 Vrouw 
Wal is uw geboortejaar? 
Geboortejaar 
Hoeveel leden van uw huishouden wonen er in uw huidige waning? 
Meerdere antwoorden mogelijk 
• lkzelf 
D Mijn partner 
D Ki nd(eren) 
D Andere perso(o)n(en) 

namelijk: 

I volgende 11 vorige I 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 

Page I of I 
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III.III.III.III. Algemeen dAlgemeen dAlgemeen dAlgemeen deel C Verhuisgeneigdheideel C Verhuisgeneigdheideel C Verhuisgeneigdheideel C Verhuisgeneigdheid    

 
 

Woon voorkeurenonderzoek 

TU/e 

Woonvoorkeurenonderzoek 

Overweegt u de komende 5 jaar te gaan verhuizen? 
@ Ja 

0 Nee 
I volgende I [ vorige I 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 

Page I of I 
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Woonvoorkeurenonderzoek 

TU/e 

Woonvoorkeurenonderzoek 

Vcrhuismoticf 
Hoe Jang bent u al op zoek naar een nieuwe wooing? 
0 Minder dan eenj aar 
0 Meer dan een jaar 
0 lk moet nog beginnen met zoeken 
W at is voor u een reden om te verhuizen? 
Meerdere antwoorden mogelijk 
D Wi l minder onderhoud aan de woning 
D Wil groter wonen 
D Wi l kleiner wonen 
D Wi l goedkoper wonen 
D Wi l luxer wonen 
D Wi l comfortabeler wonen 
D Wi l gelijkv loers wonen 
D Wi l een grotere tuin 
D Wi l een kleinere tuin 
D Wi l een tuin 
D Wil geen tuin 
D Wi l naar een buurt met specifieke voorzieningen 
D Wi l een beter toegankelijke wooing 
D Heb behoe f\e aan meer zorgverlening 
D Anders: 

I volgende 11 vorige I 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 

http :/ /praatgraag.ddss.nl/page/5 

Page I of I 

16-11 -2009 
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Woonvoorkeurenonderzoek 

TU/e 

Woonvoorkeurenonderzoek 

Wat is de belangrijkste reden dat u nog geen woning hebt gevonden? 
Meerdere antwoorden mogelijk 
D Aangeboden woning(en) zijn te duur 
D Er is geen woningaanbod in de plaats/buurt waar ik wi l wonen 
D De kwaliteit van de woning(en) zijn niet goed 
D Er is geen aanbod ouderenwoning(en) 
D Nog geen woning(en) in het aanbod gezien of aangeboden gekregen 
D In afwachting van de verkoop van mijn huidige woning 
D Te weinig activiteiten ondernomen in de zoektocht naar een woning 
D Het ontbreekt aan goede begeleiding bij het zoeken van een woning 

D Anders: 
Waar zou u willen gaan wonen? 
D In mijn eigen buurt 

D In een andere buurt in dezelfde gemeente, namelijk 

D In een andere gemeente, namelijk 
D lk heb geen voorkeur 
I volgende J I vorige J 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 

http://praatgraag.ddss.nl/page/6 

Page I of I 

23-11-2009 
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IV.IV.IV.IV. DDDDeel D Conjuncte eel D Conjuncte eel D Conjuncte eel D Conjuncte keuzekeuzekeuzekeuzemeting appartementenmeting appartementenmeting appartementenmeting appartementen    

 

Woonvoorkeurenonderzoek Page I of I 

TU/e 

Woonvoorkeurenonderzoek 

Stell u z ich voor u gaat verhuizen en kunt een keuze maken uit twee verschillende woonsituaties. De eerste mogelijkheid 
betreft de aanschaf van een appartement in een stedelijke woonomgeving (bij voorbeeld centrum Eindhoven, Veldhoven, 
Helmond). De tweede mogelijkheid betreft een grondgebonden waning in een niet-centrumstedelijke of dorpse 
woonomgev ing (bij voorbeeld Tongelre, Woensel, Waalre, Heeze). U mag aannemen dat in beide woonsituaties de 
voorzieningen (winkels, bushaltes, huisartsen enzovoort) op loopafstand zij n. 
Welke woonsituatie heeft uw voorkeur ongeacht bi" voorbeeld de koopprij s, bouwsti~·1'-e"-n;..k;;;.w;..;;.a;;;.lit;.;e.;.it""?------~ 

1111 

0 Appartement in een stedelijke omgeving 
0 Grondgebonden woning in een niet-stedelijke of dorpse omgeving 
I volgende 11 vorige I 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 
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Woonvoorkeuren appartementen Page I of I 

TU/e 

Woonvoorkeuren appartementen 

Appartement in een stedelijke omgeving 

U heeft gekozen voor een appartement in een stedelijke omgeving. 

In het vervolg van de enquete krijgt u nu telkens een aanta l mogelijke appartementen te zien waarvan een aantal kenmerken 
verschillen. 

Een aantal kenmerken staan van le voren vast en zijn gelijk voor a lle profielen: 

- De appartementen zijn gesitueerd in een stedelijk omgeving 
- De appartementen hebben woonoppervlak van 110 m2 
- Het complex waarin het appartement is gesitueerd is voorLien van een lift 
- Voorzieningen zoals bij voorbeeld winkels, huisartsen en openbaar vervoer zijn op Ioopafstand. 

We willen u vragen bij iedere situatie aan te geven ofu in de geschetste woning zou willen wonen en naar welke woning 
uw voorkeur uit aat. U mag er bij het maken van de keuze van uit gaan dat uw huidige woning verkocht is. 
I volgende I vorige 

Berg Enquete System © 2007 Design Svstems 

http ://praatgraag.ddss.nl/page/8 16-11-2009 



112 

 

Woonvoorkeuren appartementen Page I of I 

TU/e 

Woonvoorkeuren appartementen 

Voorbeeld 

Hieronder volgt een voorbeeld van twee appartementen waaru it u kunt kiezen. Van beide appartementen zal worden 
gevraagd ofu er zou willen wonen en welk appartement u het meest waarschijn lijk zou kopen.U kunt ook aangeven dat u 
geen van beide appartementen wilt kopen. 

Koopprijs 

Woonkameroppervlak 

Grootte ba/kon 

Architectuurstijl 

Grootte complex 

Parkeren 

Gemaksvoorzieningen 

€ 300.000,-

30 m2 

10m2 

Post-modern 

Kleinschalig, laagbouw 

Prive op eigen terrein 

Niveau 2 

€ 350.000,-

50m2 

5 m2 

Modern 

Grootschalig, 
hoogbouw 

Prive parkeergarage 

Niveau I 

Voor u kunt beginnen met het aangeven van de woonvoorkeuren volgt nu eerst een verdere uitleg van de kenmerken. 

I volgende 11 vorige I 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 

http://praatgraag.ddss.nl/page/9 16-11-2009 
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Woonvoorkeuren appartementen Page 1 of 2 

TU/e 

Woonvoorkeuren appartementen 

Toelichting alternatieven 

Zoals u in het voorbeeld op de vorige pagina heeft kunnen zien wordt een appartement omschreven aan de hand van 7 
kenmerken. Deze kenmerken wisselen steeds af. In de tabel hieronder vind u een overzicht van de kenmerken die gebruikt 
kunnen worden. Bekijkt u deze tabel eerst goed zodat u weet welke keuzealtematieven er zijn. Onderaan deze pagina vind u 
een toelichting van de verschillende kenmerken. 

I I 
Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 Alternatief 4 

Koopprijs € 250.000,- € 300.000,- € 350.000,- € 400.000,-

Woonkameroppervlak 30 m2 40m2 50 m2 60m2 

Grootte balkon 5 m2 l0m2 15m2 20m2 

Architectuurstijl Modem Post-modem Traditioneel Duurzaam 

Grootte complex Grootschal ig, Kleinschalig, 
hoogbouw laagbouw 

Prive Prive op eigen 
Parkeren parkeergarage terrein 

Gemaksvoorzieningen Niveau I Niveau 2 

Koopprijs 

Met de koopprijs wordt de kooprijs V.O.N. (vrij op naam) bedoeld. Dit houdt in dater geen bijkomende kosten zijn zoals 
overdrachtsbelasting, kosten voor het opstellen van de akte van levering, kosten voor het opstellen van hypotheekakte, 
kosten voor onderzoek in het kadaster en notariskosten. 

Woonkameroppervlakte 

Het woonkameroppervlak wordt aan gegeven in m2
• Onder het woonkameroppervlak valt ook het eetgedeelte. 

Grootte balkon 

De grootte van het balkon wordt aan gegeven in m2
• 

Architectuurstijl 

De architectuurstijl wordt toegelicht met een afbeelding. Let op bij de afbeelding niet op de locatie of de schaal van het 
project. Het gaat alleen om de vormgeving van bet gebouw. 

http://praatgraag.ddss.nl/page/ 10 16-11-2009 
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Woonvoorkeuren appartementen Page 2 of2 

Groottc complex 

Een grootschalig complex heeft meer dan 5 bouwlagen en is omgeven met andere hoogbouw. De onderstaande afbeelding 
laat een voorbeeld zien 

Een kleinschalig complex telt minder dan 5 bouwlagen en is omgeven met laagbouw. De onderstaande afbeelding laat een 
voorbeeld zien 

Parkeren 

Met een prive parkeergarage wordt een overdekte garage onder het appartementencomplex bedoeld waarin u een eigen plek 
heeft. 

Met een prive parkeerplaats op eigen terrein wordt een buiten parkeerplaats bedoeld die zich bevindt binnen het terrein van 
het appartementencomplex. 

Gemaksvoorzieningen 

De gemaksvoorzieningen zijn onderverdeeld in twee niveau's. 

I volgende I [ vorige I 
Berg Enquete System © 2007 Design Systems 
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Woonvoorkeuren appartementen 

TU/e 

Woonvoorkeuren appartementen 

Welk nt heeft uw voo rkeur? 

Koopprijs 

Woonkameroppervlak 

Groolle balkon 

Architectuurstijl 

Groorre complex 

Parkeren 

Gemaksvoorzieningen 

Zou u in dit appartement willen wonen? 
Appartement I: 
Appartement 2: 

€ 350.000,-

30 m' 

15 m2 

Traditioneel 

Grootschalig, 
hoogbouw 

Prive op eigen terrein 

Niveau I 

Welk appartement zou u het meest waarsch ijnlijk kopen? 

0 Appartement I O Appartement 2 0 Geen 

I volgende 11 vorige I 

http://praatgraag.ddss.nl/page/ l l 

Appartement 2 

€ 400.000,-

30m2 

20m2 

Duurzaam 

Grootschalig, 
hoogbouw 

Prive parkeergarage 

Niveau 2 

Page I of I 

16-11-2009 
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Woonvoorkeuren appartementen 

TU/e 

Woonvoorkeuren appartementen 

Welk nt heeft uw voo rkeur? 

Koopprijs 

Woonkameroppervlak 

Groolle balkon 

Architectuurstijl 

Groorre complex 

Parkeren 

Gemaksvoorzieningen 

Zou u in dit appartement willen wonen? 
Appartement I: 
Appartement 2: 

€ 350.000,-

40m' 

20 m' 

Modern 

Kleinschalig, laagbouw 

Prive op eigen terrein 

Niveau 2 

Welk appartement zou u het meest waarschijnlijk kopen? 

0 Appartement I O Appartement 2 0 Geen 

I volgende 11 vorige I 
Ccmaksvoorzieni · au's 

http://praatgraag.ddss.nl/page/ 12 

Appartement 2 

€ 300.000,-

60m' 

15m2 

Modern 

Grootschalig, 
hoogbouw 

Prive parkeergarage 

Niveau 2 

Page I of I 

16-11-2009 
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Woonvoorkeuren appartementen 

TU/e 

Woonvoorkeuren appartementen 

Welk nt heeft uw voo rkeur? 

Appartement 2 

Koopprijs 
€ 250.000,- € 300.000,-

Woonkameroppervlak 
50 m' 30m' 

Groolle balkon 
15 m' 10m' 

Architectuurstijl 
Duurzaam Post-modern 

Kleinschalig, laagbouw Kleinschalig, laagbouw 
Groorre complex 

Parkeren 

Gemaksvoorzieningen 

Zou u in dit appartement willen wonen? 
Appartement I: 
Appartement 2: 

Prive op eigen terrein 

Niveau 2 

Welk appartement zou u het meest waarschijnlijk kopen? 

0 Appartement I O Appartement 2 0 Geen 

I volgende 11 vorige I 
Ccmaksvoorzieni · au's 

http://praatgraag.ddss.nl/page/ 13 

Prive op eigen terrein 

Niveau 2 

Page I of I 

16-11-2009 
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Woonvoorkeuren appartementen 

TU/e 

Woonvoorkeuren appartementen 

Welk nt heeft uw voo rkeur? 

Koopprijs 

Woonkameroppervlak 

Groolle balkon 

Architectuurstijl 

Groorre complex 

Parkeren 

Gemaksvoorzieningen 

Zou u in dit appartement willen wonen? 
Appartement I: 
Appartement 2: 

€ 350.000,-

50 m' 

5 m' 

Post-modern 

Grootschalig, 
hoogbouw 

Prive parkeergarage 

Niveau 2 

Welk appartement zou u het meest waarschijnlijk kopen? 

0 Appartement I O Appartement 2 0 Geen 

I volgende 11 vorige I 
Ccmaksvoorzieni · au's 

http://praatgraag.ddss.nl/page/ 14 

Appartement 2 

€ 350.000,-

60m' 

!Orn' 

Duurzaam 

Kle inschalig, laagbouw 

Prive parkeergarage 

Niveau I 

Page I of I 

16-11-2009 
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Woonvoorkeuren appartementen 

TU/e 

Woonvoorkeuren appartementen 

Welk a artement heeft uw voo rkeur? 

Koopprijs 

Woonkameroppervlak 

Groolle balkon 

Architectuurstijl 

Groorre complex 

Parkeren 

Gemaksvoorzieningen 

Zou u in dit appartement willen wonen? 
Appartement I: 
Appartement 2: 

€ 250.000,-

30 m' 

5 m2 

Modem 

Kleinschalig, 
laagbouw 

Prive parkeergarage 

Niveau I 

Welk appartement zou u het meest waarschijnlijk kopen? 

0 Appartement I O Appartement 2 0 Geen 

I volgende 11 vorige I 
Ccmaksvoorzieni · au's 

http://praatgraag.ddss.nl/page/ 15 

€ 250.000,-

60m' 

20m 2 

Post-modem 

Grootschalig,hoogbouw 

Prive op eigen terrein 

Niveau I 

Page I of I 

16-11-2009 
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Woonvoorkeuren appartementen 

TU/e 

Woonvoorkeuren appartementen 

Welk nt heeft uw voo rkeur? 

Koopprijs 

Woonkameroppervlak 

Groolle balkon 

Architectuurstijl 

Groorre complex 

Parkeren 

Gemaksvoorzieningen 

Zou u in d it apparternent willen wonen? 
Apparternent I: 
Apparternent 2: 

€ 300.000,-

50 m' 

20 m' 

Traditioneel 

Kle inschalig, laagbouw 

Prive parkeergarage 

Niveau I 

Welk apparternent zou u het rneest waarschijnlijk kopen? 

@ Apparternent I O Apparternent 2 0 Geen 

I volgende 11 vorige I 
Ccmaksvoorzieni · au's 

http://praatgraag.ddss.nl/page/ 16 

Appartement 2 

€ 300.000,-

40m' 

5 m2 

Duurzaam 

Grootschalig, 
hoogbouw 

Prive op eigen terrein 

Niveau I 

Page I of I 

16-11-2009 
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Woonvoorkeuren appartementen 

TU/e 

Woonvoorkeuren appartementen 

Welk nt heeft uw voo rkeur? 

Koopprijs 

Woonkameroppervlak 

Groolle balkon 

Architectuurstijl 

Groorre complex 

Parkeren 

Gemaksvoorzieningen 

Zou u in dit appartement willen wonen? 
Appartement I: 
Appartement 2: 

€ 400.000,-

60m' 

5 m2 

Traditioneel 

Kleinschalig, laagbouw 

Prive op eigen terrein 

Niveau 2 

Welk appartement zou u het meest waarschijnlijk kopen? 

0 Appartement I O Appartement 2 0 Geen 

I volgende 11 vorige I 
Ccmaksvoorzieni · au's 

http://praatgraag.ddss.nl/page/ l 7 

Appartement 2 

€ 400.000,-

50m' 

10m' 

Modern 

Grootschalig, 
hoogbouw 

Prive op eigen terrein 

Niveau I 

Page I of I 

16-11-2009 
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Woonvoorkeuren appartementen 

TU/e 

Woonvoorkeuren appartementen 

Welk nt heeft uw voo rkeur? 

Koopprijs 

Woonkameroppervlak 

Groolle balkon 

Architectuurstijl 

Groorre complex 

Parkeren 

Gemaksvoorzieningen 

Zou u in dit appartement willen wonen? 
Appartement I: 
Appartement 2: 

€ 400.000,-

40m' 

15 m' 

Post-modern 

Kleinschalig, laagbouw 

Prive parkeergarage 

Niveau I 

Welk appartement zou u het meest waarschijnlijk kopen? 

0 Appartement I O Appartement 2 0 Geen 

I volgende 11 vorige I 
Ccmaksvoorzieni · au's 

http://praatgraag.ddss.nl/page/ 18 

Appartement 2 

€ 250.000,-

40m' 

10m' 

Trad itioneel 

Grootschalig, 
hoogbouw 

Prive parkeergarage 

Niveau 2 

Page I of I 

16-11-2009 
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Woonvoorkeurenonderzoek 

TU/e 

Woonvoorkeurenonderzoek 

In welke categorie valt het maandelijks inkomen van uw huishouden? 
0 Minder dan € 1.500,-
0 € I .500,- tot € 2.500,-
0 € 2.500,- tot € 3.500,-
0 € 3.500,- of meer 
0 Wil ik niet zeggen 
0 m kans te maken op de boekenbon moet u hieronder uw hui snummer invull en (inclusief toevoegingen). 

Heefi u nag vragen of opmerkingen over deze enquete? 

I volgende 11 vorige I 

Dit is het einde van de enquete. 
Hartelijk dank voor het beanhvoorden van de vragen. 
Berg Enquete System © 2007 Design Systems 
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V.V.V.V. Deel D conjuncte Deel D conjuncte Deel D conjuncte Deel D conjuncte keuzekeuzekeuzekeuzemeting Grondgebonden woning meting Grondgebonden woning meting Grondgebonden woning meting Grondgebonden woning     

 

Woonvoorkeuren grondgebonden woningen Page I of I 

TU/e 

Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

Grondgebonden wooing in een niet-stedelijke of dorpse woonomgeving 

U heeft gekozen voor een grondgebonden woning in een niet-stede lijke of dorpse woonomgeving. 

In hel vervolg van de enquele krijgl u nu 1elkens een aanlal mogelijke grondgebonden woningen le zien waarvan een aanlal 
kenmerken verschillen. 

Een aan1al kenmerken staan van le voren vast en zijn gelijk voor a lle profielen: 

- De grondgebonden woningen zijn gesitueerd in een niet-stedelijke omgeving of dorpse woonomgeving 
- Een minimaal woonoppervlak van 130 m2 
- Voorzieningen zoa ls bij voorbeeld winkels, huisartsen en openbaar vervoer zijn op loopafstand. 

We willen u vragen bij iedere situatie aan le geven ofu in de geschetste woning zou willen wonen en naar welke woning 
uw voorkeur uit gaat. U mag er bij het maken van de keuze van uit gaan dat uw huidige wooing verkocht is. 
I volgende I 
Berg Enquete System © 2007 Design Systems 
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Woonvoorkeuren grondgebonden woningen Page I of I 

TU/e 

Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

Voorbccld 

Hieronder volgt een voorbeeld van dr ie grondgebonden woningen waaruit u kunt kiezen. Van het drietal won ingen zal 
worden gevraagd ofu er zou willen wonen en welke woning u het meest waarschijnlijk zou kopen. U kunt ook aangegeven 
dat u geen deze grondgebonden won ingen wilt kopen. 

Wooing 2 Woning3 

Koopprijs € 300.000,- € 350.000,- € 400.000,-

Type waning Bungalow Vrijstaand 2-onder-1-kap 

Aantal slaapkan1ers 2 3 4 

Groolle tuin 50 m' 100 m' 200m' 

Parkeren Prive in garage Prive op eigen terrein Op straat 

Woonkameroppervlakte 30 m' 40 m' 50m' 

Gemaksvoorzieningen Niveau I Niveau 2 Niveau 3 

rchitectuurstijl Modern Traditioneel Duurzaam 

Voor u kunt beginnen met het aangeven van de woonvoorkeuren volgt nu eerst een verdere uitleg van de kenmerken. 
I volgende 11 vorige I 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 
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Woonvoorkeuren grondgebonden woningen Page 1 of 2 

TU/e 

Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

Toelichting alternatieven 
Zoals u in het voorbeeld op de vorige pagina heeft kunnen zien wordt een woning omschreven aan de hand van 8 
kenmerken. Deze kenmerken wisselen steeds af. In de tabel hieronder vind u een overzicht van de kenmerken die gebruikt 
kunnen worden. Bekijkt u deze tabel eerst goed zodat u weet welke keuzealtematieven er zijn. Onderaan deze pagina vind u 
een toelichting van de verschillende kenmerken. 

I Wooing 1 II Woning2 II Woning3 I 

Koopprijs € 300.000,- € 350.000,- € 400.000,-

Typewoning Bungalow Yrijstaand 2-onder-1-kap 

Aantal slaapkamers 2 3 4 

Grootte tuin 50m2 I00m2 200 m2 

Parkeren Prive in garage Prive op eigen terrein Op straat 

Woonkameroppervlakte 50 m2 l00m2 200m2 

Gemaksvoorzieningen Niveau I Niveau 2 Niveau 3 

Architectuurstij l Modem Traditioneel Duurzaam 

Koopprijs 
Met de koopprijs wordt de kooprijs Y.O.N. (vrij op naam) bedoeld. Dit houdt in dater geen bijkomende kosten zijn zoals 
overdrachtsbelasting, kosten voor het opstellen van de akte van levering, kosten voor het opstellen van hypotheekakte, 
kosten voor onderzoek in het kadaster en notariskosten. 

Type wooing 
Bij een twee-onder-een-kap woning zijn twee woningen aan elkaar gebouwd. Een bungalow is een woning waarin alle 
vertrekken op de begane grond liggen. Een vrijstaande woning heeft als kenmerk dat de woning alleenstaand is en geen 
schakel vormt met andere bouwwerken. 

Aantal slaapkamers 
Een slaapkamer hoeft niet per se te dienen als ruimte waar men zijn ofhaar nachtelijke rust vindt, maar kan ook gebruikt 
worden als hobbykamer, studeerkamer, enz. 

Grootte tuin 
De grootte van de tuin wordt aan gegeven in m2

• 

Parkeren 
Met een prive parkeergarage wordt een overdekte garage(box) bij de woning bedoeld. Met een prive parkeerplaats op eigen 
terrein wordt een 'parkeerplaats' bijvoorbeeld op een oprit bedoeld die zich bevindt op uw eigen kavel. Parkeren op straat 
houdt in dat u uw auto moet parkeren in de door de gemeente aangewezen parkeervakken. 

Woonkameroppervlakte 
Het woonkameroppervlak wordt aan gegeven in m2

• Onder het woonkameroppervlak valt ook het eetgedeelte. 

Gemaksvoorzieningen 
De emaksvoorzienin en zi·n onderverdeeld in twee niveau's. 

INiveau I IIGeen aanpassingen 

http://praatgraag.ddss.nl/page/8 17-11-2009 
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Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

INiveau 2 IIBrede deuropeningen, geen drempel s, aangepaste badkamer(s) 

c::::-::71Nultredenwoning (slaapkamer en badkamer op begane grand + niveau 
c:..:'.Jl2J 

Architectuurstijl 

Page 2 of2 

De arch itectuurstijl word! toegelicht met een afbeelding. Let op bij de afbeelding niet op de locatie of de schaal van het 
project. Het gaat alleen om de vormgeving van het gebouw. 
I volgende 11 vorige I 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 
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Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

TU/e 

Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

Welke won in g heeft uw voorkeur? 

Koopprijs 

Type waning 

Aantal slaapkamers 

Grootte tuin 

Parkeren 

Woonkameroppervlakte 

Gemaksvoorzieningen 

Architec/uurstijl 

Zou u in deze woning wi llen wonen? 
Woning I: 
Woning 2: 
Woning 3: 

€ 300.000,-

2-onder-1-kap 

3 

100m' 

Prive in garage 

40m' 

Niveau 3 

Modern 

Welke woning zou u het meest waarsch ijnlijk kopen? 

0 Woning I O Woning 2 0 Woning 3 0 Geen 

I volgende I [ vorige I 

http://praatgraag.ddss.nl/page/9 

Woning 2 Woning 3 

€ 400.000,- € 350.000,-

Vrijstaand Bungalow 

3 3 

50 m' 200m' 

Prive op eigen terrein Op straat 

50 m' 30m' 

Niveau 3 Niveau 3 

Modern Modern 

Page I of I 
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Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

TU/e 

Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

Welke won in g heeft uw voorkeur? 

Koopprijs 

Type waning 

Aantal slaapkamers 

Grootte tuin 

Parkeren 

Woonkameroppervlakte 

Gemaksvoorzieningen 

Architectuurstijl 

Zou u in deze woning willen wonen? 
Woning I: 
Waning 2: 
Waning 3: 

€ 300.000,-

Vrijstaand 

3 

100m' 

Op straat 

30 m2 

Niveau I 

Traditioneel 

Welke won ing zou u het meest waarschijnlijk kopen? 

0 Waning I O Waning 2 0 Waning 3 0 Geen 

I volgende 11 vorige I 
Gcmaksvoorzienin 

~Geen 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 

http://praatgraag.ddss.nl/page/ I 0 

Woning 2 Woning 3 

€ 300.000,- € 400.000,-

Vrijstaand Bungalow 

2 3 

50 m' 50m' 

Prive op eigen terrein Pri ve in garage 

40 m' 40m' 

Niveau 3 Niveau I 

Duurzaam Traditioneel 

Page I of I 

17-11-2009 
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Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

TU/e 

Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

Welke won in g heeft uw voorkeur? 

Koopprijs 

Type waning 

Aantal slaapkamers 

Grootte tuin 

Parkeren 

Woonkameroppervlakte 

Gemaksvoorzieningen 

Architectuurstijl 

Zou u in deze woning willen wonen? 
Woning I: Ja 
Woning 2: Ja 
Woning 3: Ja 

€ 300.000,-

2-onder-1-kap 

2 

50 m' 

Op straat 

50 m2 

Niveau 2 

Traditioneel 

Welke won ing zou u het meest waarschijnlijk kopen? 

0 Woning I O Woning 2 0 Woning 3 0 Geen 

I volgende 11 vorige I 
Gcmaksvoorzienin 

~Geen 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 
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Woning 2 Woning 3 

€ 300.000,- € 400.000,-

2-omder-1-kap Vrijstaand 

4 2 

200 m' 200m' 

Prive op eigen terrein Pri ve in garage 

30 m' 30m' 

Niveau I Niveau 2 

Duurzaam Traditioneel 

Page I of I 
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Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

TU/e 

Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

Welke wonin g heeft uw voorkeur? 

Koopprijs 

Type waning 

Aantal slaapkamers 

Grootte tuin 

Parkeren 

Woonkameroppervlakte 

Gemaksvoorzieningen 

Architectuurstijl 

Zou u in deze woning willen wonen? 
Waning I: 
Waning 2: 
Waning 3: 

€ 350.000,-

2-onder-1-kap 

2 

100m' 

Prive in garage 

30 m2 

Niveau 3 

Duurzaam 

Welke woning zou u het meest waarschij nlijk kopen? 

0 Waning I O Wan ing 2 0 Waning 3 0 Geen 

I volgende 11 vorige I 
Gcmaksvoorzienin 

~Geen 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 
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Woning 2 Woning 3 

€ 400.000,- € 350.000,-

Bungalow Vrij staand 

4 3 

100m' 200 m' 

Prive op eigen terrein Pri ve in garage 

30 m' 40m' 

Niveau 2 Niveau 2 

Modem Duurzaam 

Page I of I 
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Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

TU/e 

Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

Welke won in g heeft uw voorkeur? 

Koopprijs 

Type waning 

Aantal slaapkamers 

Grootte tuin 

Parkeren 

Woonkameroppervlakte 

Gemaksvoorzieningen 

Architectuurstijl 

Zou u in deze woning willen wonen? 
Waning I: 
Waning 2: 
Waning 3: 

€ 400.000,-

Bungalow 

2 

200m' 

Op straat 

50 m2 

Niveau 3 

Duurzaam 

Welke won ing zou u het meest waarschijnlijk kopen? 

0 Waning I O Waning 2 0 Waning 3 0 Geen 

I volgende 11 vorige I 
Gcmaksvoorzienin 

~Geen 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 
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Woning 2 Woning 3 

€ 300.000,- € 350.000,-

Bungalow Vrijstaand 

3 4 

100m' 50m' 

Prive op eigen terrein Prive op eigen terrein 

50 m' 30m' 

Niveau 2 Niveau 3 

Duurzaam Traditioneel 

Page I of I 
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Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

TU/e 

Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

Welke wonin g heeft uw voorkeur? 

Koopprijs 

Type waning 

Aantal slaapkamers 

Grootte tuin 

Parkeren 

Woonkameroppervlakte 

Gemaksvoorzieningen 

Architectuurstijl 

Zou u in deze woning willen wonen? 
Waning I: 
Waning 2: 
Waning 3: 

€ 350.000,-

Bungalow 

4 

50 m' 

Prive in garage 

50 m2 

Niveau I 

Duurzaam 

Welke woning zou u het meest waarschij nlijk kopen? 

0 Waning I O Wan ing 2 0 Waning 3 0 Geen 

I volgende 11 vorige I 
Gcmaksvoorzienin 

~Geen 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 
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Woning 2 Woning 3 

€ 350.000,- € 350.000,-

Yrijstaand 2-onder-1-kap 

2 3 

100m' 200 m' 

Op straat Prive op eigen terrein 

50 m' 50m' 

Niveau I Niveau I 

Modern Traditi oneel 

Page I of I 

17-11-2009 



134 

 

Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

TU/e 

Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

Welke won in g heeft uw voorkeur? 

Koopprijs 
€ 350.000,-

Type waning 
Bungalow 

Aantal slaapkamers 
2 

Grootte tuin 
100m' 

Parkeren 
Prive op eigen terrein 

Woonkameroppervlakte 

Gemaksvoorzieningen 

Architectuurstijl 

Zou u in deze woning willen wonen? 
Woning I: 
Woning 2: 
Woning 3: 

40m2 

Niveau 2 

Traditioneel 

Welke won ing zou u het meest waarschijnlijk kopen? 

0 Woning I O Woning 2 0 Woning 3 0 Geen 

I volgende 11 vorige I 
Gcmaksvoorzienin 

~Geen 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 
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Woning 2 Woning 3 

€ 400.000,- € 300.000,-

2-onder-1-kap Bungalow 

4 2 

100m' 50m' 

Prive in garage Pri ve in garage 

50 m' 30m' 

Niveau 3 Niveau I 

Traditioneel Modem 

Page I of I 
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Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

TU/e 

Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

Welke won in g heeft uw voorkeur? 

Koopprijs 

Type waning 

Aantal slaapkamers 

Grootte tuin 

Parkeren 

Woonkameroppervlakte 

Gemaksvoorzieningen 

Architectuurstijl 

Zou u in deze woning willen wonen? 
Woning I: 
Woning 2: 
Woning 3: 

€ 300.000,-

Vrijstaand 

4 

200m' 

Prive in garage 

50 m2 

Niveau 2 

Modern 

Welke won ing zou u het meest waarschijnlijk kopen? 

0 Woning I O Woning 2 0 Woning 3 0 Geen 

I volgende 11 vorige I 
Gcmaksvoorzienin 

~Geen 

Berg Enquete System © 2007 Design Systems 
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Woning 2 Woning 3 

€ 300.000,- € 400.000,-

Bungalow 2-onder-1-kap 

4 2 

200 m' 200m' 

Op straat Prive op eigen terrein 

40 m' 40m' 

Niveau 3 Niveau I 

Traditioneel Modem 

Page I of I 
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Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

TU/e 

Woonvoorkeuren grondgebonden woningen 

Welke won in g heeft uw voorkeur? 

Koopprijs 

Type woning 

antal slaapkamers 

Grootte tuin 

Parkeren 

Woonkameroppervlakte 

Gemaksvoorzieningen 

Architectuurstijl 

Zou u in deze won ing willen wonen? 
Waning I : 
Woning 2: 
Woning 3: 

€ 400.000,-

Vrijstaand 

4 

100m' 

Op straat 

40 m' 

Niveau I 

Duurzaarn 

Welke woning zou u het meest waarsch ijnlijk kapen? 

0 Waning I O Wan ing 2 0 Waning 3 0 Geen 

I volgende I [ vorige I 

http ://praatgraag.ddss.nl/page/ l 7 

Woning 2 Woning 3 

€ 350.000,- € 400.000,-

2-onder- 1 kap 2-onder-1-kap 

4 3 

50 m' 50m' 

Op straat Op straat 

40 m' 30m' 

Niveau 2 Niveau 2 

Modern Duurzaam 

Page I of I 

17-11-2009 
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Woonvoorkeurenonderzoek 

TU/e 

Woonvoorkeurenonderzoek 

In welke categorie valt het maandelijks inkomen van uw huishouden? 
0 Minder dan € 1.500,-
0 € I .500,- tot € 2.500,-
0 € 2.500,- tot € 3.500,-
0 € 3.500,- of meer 
0 Wil ik niet zeggen 
0 m kans te maken op de boekenbon moet u hieronder uw hui snummer invull en (inclusief toevoegingen). 

Heefi u nag vragen of opmerkingen over deze enquete? 

I volgende 11 vorige I 

Dit is het einde van de enquete. 
Hartelijk dank voor het beanhvoorden van de vragen. 
Berg Enquete System © 2007 Design Systems 

http ://praatgraag.ddss.nl/page/ 18 

Page I of I 

17-11-2009 
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E.E.E.E. Begeleidende emailBegeleidende emailBegeleidende emailBegeleidende email    
 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Onlangs heeft u van ons een mail ontvangen met het verzoek deel te nemen aan een 

enquête die gebruikt wordt om de woonvoorkeuren van 55-plussers in kaart te brengen. 

U moet voor 1960 geboren voor 1960 geboren voor 1960 geboren voor 1960 geboren zijn om aan dit onderzoek deel te kunnen nemen. Wij 

beschikken niet over leeftijdgegevens dus als nu na 1960 geboren bent kunt u deze mail 

als onverzonden beschouwen.  

 
Voor het slagen van ons afstuderen is het van belang dat zo veel mogelijk 

respondenten deze enquête invullen. Als u de enquête nog niet heeft ingevuld willen wij 

u daarom vragen om dit alsnog te doen. Het invullen vergt ongeveer 10 minuten van u 

tijd en de gegevens zullen discreet en anoniem verwerkt worden.  

 

Zoals u misschien al heeft gemerkt is het lastig om een woning te vinden die precies aan 

u verwachtingen voldoet. Door een inzicht te krijgen in de woonvoorkeuren van 55-

plussers kunnen toekomstig te bouwen woningen optimaal afgestemd worden op uw 

eisen en wensen, met als resultaat een betere afstemming op de vraag!  Met behulp van 

deze enquête, waarin verschillende woonprofielen aan u zullen worden voorgelegd, 

kunnen we meer inzicht krijgen in uw woonvoorkeuren.  

 

Onder de deelnemers zullen drie gratis woningtaxaties drie gratis woningtaxaties drie gratis woningtaxaties drie gratis woningtaxaties verloot worden uitgevoerd 
door AB Makelaars. Als u kans wilt maken op deze prijs verzoeken wij u aan het eind van 

de enquête uw huisnummer in te vullen.  

 

http:/praatgraag.ddss.nl/woonvoorkeuren 

 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!Alvast bedankt voor uw medewerking!Alvast bedankt voor uw medewerking!Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

AB Makelaars, 

Jur van Aken (Technische Universiteit Eindhoven) 

Daan Kerkhof (Technische Universiteit Eindhoven) 
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F.F.F.F. TelefoonscriptTelefoonscriptTelefoonscriptTelefoonscript    
Belscript  

Actie beller        Reactie gebelde/  

         Aanwijzingen 

1111. Goedeavond u spreekt met . Goedeavond u spreekt met . Goedeavond u spreekt met . Goedeavond u spreekt met <EIGEN NAAM><EIGEN NAAM><EIGEN NAAM><EIGEN NAAM> van AB  van AB  van AB  van AB 

Makelaars. Ik ben op zoek naar de heer of mevrouw Makelaars. Ik ben op zoek naar de heer of mevrouw Makelaars. Ik ben op zoek naar de heer of mevrouw Makelaars. Ik ben op zoek naar de heer of mevrouw 

<NAAM><NAAM><NAAM><NAAM>    

        

        Nee is niet aanwezigNee is niet aanwezigNee is niet aanwezigNee is niet aanwezig    

>>> Ga naar A1>>> Ga naar A1>>> Ga naar A1>>> Ga naar A1    

        Ja spreekt u meeJa spreekt u meeJa spreekt u meeJa spreekt u mee    

>>> Ga naar 2>>> Ga naar 2>>> Ga naar 2>>> Ga naar 2    

2.2.2.2. Komt mijn te Komt mijn te Komt mijn te Komt mijn telefoontje op dit moment gelegen? lefoontje op dit moment gelegen? lefoontje op dit moment gelegen? lefoontje op dit moment gelegen?             

        Ja geen probleemJa geen probleemJa geen probleemJa geen probleem    

>>> Ga naar 3>>> Ga naar 3>>> Ga naar 3>>> Ga naar 3    

        Nee komt nu niet uitNee komt nu niet uitNee komt nu niet uitNee komt nu niet uit    

>>> Ga naar A1>>> Ga naar A1>>> Ga naar A1>>> Ga naar A1    

3.3.3.3. U heeft zich ingeschreven bij AB Makelaars als  U heeft zich ingeschreven bij AB Makelaars als  U heeft zich ingeschreven bij AB Makelaars als  U heeft zich ingeschreven bij AB Makelaars als 

woningzoekende. Wij zijn bezig met een update van woningzoekende. Wij zijn bezig met een update van woningzoekende. Wij zijn bezig met een update van woningzoekende. Wij zijn bezig met een update van 

onze database en we willen uw gegevens controlonze database en we willen uw gegevens controlonze database en we willen uw gegevens controlonze database en we willen uw gegevens controleren.  eren.  eren.  eren.  

Bent u nog steeds op zoek naar een nieuwe woning?Bent u nog steeds op zoek naar een nieuwe woning?Bent u nog steeds op zoek naar een nieuwe woning?Bent u nog steeds op zoek naar een nieuwe woning?    

        

        Ja, dat ben ikJa, dat ben ikJa, dat ben ikJa, dat ben ik    

>>> Ga naar 4>>> Ga naar 4>>> Ga naar 4>>> Ga naar 4    

        Nee, niet meer op zoekNee, niet meer op zoekNee, niet meer op zoekNee, niet meer op zoek    

>>> Ga naar 7>>> Ga naar 7>>> Ga naar 7>>> Ga naar 7    

4.4.4.4. U huidig adres is  U huidig adres is  U huidig adres is  U huidig adres is <ADRES><ADRES><ADRES><ADRES>. Klopt dit nog?. Klopt dit nog?. Klopt dit nog?. Klopt dit nog?            

5.5.5.5. U emailadres is  U emailadres is  U emailadres is  U emailadres is <CONTACTGEGEVENS><CONTACTGEGEVENS><CONTACTGEGEVENS><CONTACTGEGEVENS>. Klopt dit?. Klopt dit?. Klopt dit?. Klopt dit?            

6.6.6.6. U heeft aangegeven da U heeft aangegeven da U heeft aangegeven da U heeft aangegeven dat u op zoek bent naar t u op zoek bent naar t u op zoek bent naar t u op zoek bent naar 

<SAMENVATTING>.<SAMENVATTING>.<SAMENVATTING>.<SAMENVATTING>.    Is dit zoekprofiel nog steeds Is dit zoekprofiel nog steeds Is dit zoekprofiel nog steeds Is dit zoekprofiel nog steeds 

actueel?actueel?actueel?actueel?    

        

7.7.7.7. Daarnaast zijn er bij ons twee studenten van de  Daarnaast zijn er bij ons twee studenten van de  Daarnaast zijn er bij ons twee studenten van de  Daarnaast zijn er bij ons twee studenten van de 

Technische Universiteit werkzaam aan een onderzoek Technische Universiteit werkzaam aan een onderzoek Technische Universiteit werkzaam aan een onderzoek Technische Universiteit werkzaam aan een onderzoek 

naar de woonvoorkeuren. naar de woonvoorkeuren. naar de woonvoorkeuren. naar de woonvoorkeuren.     

    

Deze gegevens kunnen gebruikt worden om in de Deze gegevens kunnen gebruikt worden om in de Deze gegevens kunnen gebruikt worden om in de Deze gegevens kunnen gebruikt worden om in de 

totototoekomst woningen te bouwen die nog beter op uw ekomst woningen te bouwen die nog beter op uw ekomst woningen te bouwen die nog beter op uw ekomst woningen te bouwen die nog beter op uw 

wensen aansluiten. wensen aansluiten. wensen aansluiten. wensen aansluiten.     

    

Hiervoor is een digitale enquête opgesteld die vanuit Hiervoor is een digitale enquête opgesteld die vanuit Hiervoor is een digitale enquête opgesteld die vanuit Hiervoor is een digitale enquête opgesteld die vanuit 

iedere computer gemaakt kan worden en vergt 10 iedere computer gemaakt kan worden en vergt 10 iedere computer gemaakt kan worden en vergt 10 iedere computer gemaakt kan worden en vergt 10 

minuten van uw tijd. minuten van uw tijd. minuten van uw tijd. minuten van uw tijd.     
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Bij deelname aan deze enquête maakt u kans op één Bij deelname aan deze enquête maakt u kans op één Bij deelname aan deze enquête maakt u kans op één Bij deelname aan deze enquête maakt u kans op één 

van drie grativan drie grativan drie grativan drie gratis woningtaxaties. s woningtaxaties. s woningtaxaties. s woningtaxaties.     

    

Om deel te mogen nemen moet u wel geboren zijn voor Om deel te mogen nemen moet u wel geboren zijn voor Om deel te mogen nemen moet u wel geboren zijn voor Om deel te mogen nemen moet u wel geboren zijn voor 

1960 zou u uw medewerking willen verlenen aan het 1960 zou u uw medewerking willen verlenen aan het 1960 zou u uw medewerking willen verlenen aan het 1960 zou u uw medewerking willen verlenen aan het 

onderzoek?onderzoek?onderzoek?onderzoek?    

        Ja, wil mee werkenJa, wil mee werkenJa, wil mee werkenJa, wil mee werken    

>>> Ga naar 8>>> Ga naar 8>>> Ga naar 8>>> Ga naar 8    

        NeeNeeNeeNee    

        >>> Ga naar A2>>> Ga naar A2>>> Ga naar A2>>> Ga naar A2    

8.8.8.8. U krijgt binnen enkele dagen een email waarin alles  U krijgt binnen enkele dagen een email waarin alles  U krijgt binnen enkele dagen een email waarin alles  U krijgt binnen enkele dagen een email waarin alles 

nog nog nog nog een keer wordt uitgelegd en waarin een link naar een keer wordt uitgelegd en waarin een link naar een keer wordt uitgelegd en waarin een link naar een keer wordt uitgelegd en waarin een link naar 

de enquête vermeldt staat. de enquête vermeldt staat. de enquête vermeldt staat. de enquête vermeldt staat.     

    

We gaan uw zoekprofiel updaten en zullen u op korte We gaan uw zoekprofiel updaten en zullen u op korte We gaan uw zoekprofiel updaten en zullen u op korte We gaan uw zoekprofiel updaten en zullen u op korte 

termijn hierover berichten. termijn hierover berichten. termijn hierover berichten. termijn hierover berichten.     

    

Alvast bedankt voor uw medewerking en een fijne Alvast bedankt voor uw medewerking en een fijne Alvast bedankt voor uw medewerking en een fijne Alvast bedankt voor uw medewerking en een fijne 

avond nog. avond nog. avond nog. avond nog.     

        

    EindeEindeEindeEinde        

            

A1.A1.A1.A1. Mogen wij het op Mogen wij het op Mogen wij het op Mogen wij het op een later tijdstip nogmaals  een later tijdstip nogmaals  een later tijdstip nogmaals  een later tijdstip nogmaals 

proberen? proberen? proberen? proberen?     

    Ja, dat kanJa, dat kanJa, dat kanJa, dat kan    

>>> A2 Noteren wanneer>>> A2 Noteren wanneer>>> A2 Noteren wanneer>>> A2 Noteren wanneer    

Nee, liever nietNee, liever nietNee, liever nietNee, liever niet    

>>> A2 Einde gesprek>>> A2 Einde gesprek>>> A2 Einde gesprek>>> A2 Einde gesprek    

A2.A2.A2.A2. Dan wens ik u nog een prettige avond. Dan wens ik u nog een prettige avond. Dan wens ik u nog een prettige avond. Dan wens ik u nog een prettige avond.            

    EindeEindeEindeEinde        

` 

 

 

Legenda 

 

BBBB    Terug bellen ivm zoekprofielTerug bellen ivm zoekprofielTerug bellen ivm zoekprofielTerug bellen ivm zoekprofiel    

XXXX    Gegevens kloppen nietGegevens kloppen nietGegevens kloppen nietGegevens kloppen niet    

WWWW    Woning al gevonWoning al gevonWoning al gevonWoning al gevondendendenden    

EEEE    Enquête mailenEnquête mailenEnquête mailenEnquête mailen    

****    Neemt niet opNeemt niet opNeemt niet opNeemt niet op    
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G.G.G.G. Output dataOutput dataOutput dataOutput data----analyse Limdep MNLanalyse Limdep MNLanalyse Limdep MNLanalyse Limdep MNL----modelmodelmodelmodel    

I.I.I.I. Analyse appartementenAnalyse appartementenAnalyse appartementenAnalyse appartementen    
--> RESET 
Initializing NLOGIT Version 4.0.1 (January 1, 2007). 
--> READ;FILE="D:\TUe\Afstuderen\limdep\test3.xls"$ 
--> NLOGIT ;Lhs= VOORKEUR 
      ;Choices = alt1, alt2, alt3 
      ;Rhs=
 CON,KOOPPR1,KOOPPR2,KOOPPR3,WOONOPP1,WOONOPP2,WOONOPP3,BALKON1,BA.
.. 
+---------------------------------------------+ 
| Discrete choice and multinomial logit models| 
+---------------------------------------------+ 
Normal exit from iterations. Exit status=0. 
+---------------------------------------------+ 
| Discrete choice (multinomial logit) model   | 
| Maximum Likelihood Estimates                | 
| Model estimated: Nov 19, 2009 at 11:46:56AM.| 
| Dependent variable               Choice     | 
| Weighting variable                 None     | 
| Number of observations             1016     | 
| Iterations completed                  7     | 
| Log likelihood function       -953.3690     | 
| Number of parameters                 16     | 
| Info. Criterion: AIC =          1.90821     | 
|   Finite Sample: AIC =          1.90874     | 
| Info. Criterion: BIC =          1.98574     | 
| Info. Criterion:HQIC =          1.93765     | 
| R2=1-LogL/LogL*  Log-L fncn  R-sqrd  RsqAdj | 
| Constants only   -1016.7304  .06232  .05488 | 
| Response data are given as ind. choice.     | 
| Number of obs.=  1016, skipped   0 bad obs. | 
+---------------------------------------------+ 
 
+---------------------------------------------+ 
| Notes No coefficients=> P(i,j)=1/J(i).      | 
|       Constants only => P(i,j) uses ASCs    | 
|         only. N(j)/N if fixed choice set.   | 
|         N(j) = total sample frequency for j | 
|         N    = total sample frequency.      | 
|       These 2 models are simple MNL models. | 
|       R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)  | 
|       RsqAdj=1-[nJ/(nJ-nparm)]*(1-R-sqrd)   | 
|         nJ   = sum over i, choice set sizes | 
+---------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
 CON     |   -1.04073937       .07162436   -14.531   .0000 
 KOOPPR1 |     .27785942       .10728578     2.590   .0096 
 KOOPPR2 |    -.22501604       .13305413    -1.691   .0908 
 KOOPPR3 |     .15669607       .10127969     1.547   .1218 
 WOONOPP1|    -.42967414       .11720983    -3.666   .0002 
 WOONOPP2|    -.21217089       .12979274    -1.635   .1021 
 WOONOPP3|     .30059288       .09528229     3.155   .0016 
 BALKON1 |    -.65010331       .13248183    -4.907   .0000 
 BALKON2 |    -.17097039       .10561769    -1.619   .1055 
 BALKON3 |     .35629039       .09356023     3.808   .0001 
 ARCHI1  |    -.01076156       .11292564     -.095   .9241 
 ARCHI2  |     .01382978       .10425003      .133   .8945 
 ARCHI3  |     .37898166       .09448067     4.011   .0001 
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 COMPLEXG|    -.13694012       .06159464    -2.223   .0262 
 PARKEREN|     .10937090       .06402673     1.708   .0876 
 GEMAK1  |    -.12211008       .06549771    -1.864   .0623 

II.II.II.II. AAAAnalyse grondgebonden woningennalyse grondgebonden woningennalyse grondgebonden woningennalyse grondgebonden woningen    
--> RESET 
Initializing NLOGIT Version 4.0.1 (January 1, 2007). 
--> READ;FILE="D:\My Documents\Afstuderen\Enquete\Conjuncte 
analyse\Analyse\L... 
--> NLOGIT ;Lhs= VOORKEUR 
      ;Choices=alt1, alt2, alt3, alt4 
      ;Rhs=
 CON,KOOPPR1,KOOPPR2,TYPE1,TYPE2,SLK1,SLK2,TUIN1,TUIN2,PARKE1,PARK.
.. 
+---------------------------------------------+ 
| Discrete choice and multinomial logit models| 
+---------------------------------------------+ 
Normal exit from iterations. Exit status=0. 
+---------------------------------------------+ 
| Discrete choice (multinomial logit) model   | 
| Maximum Likelihood Estimates                | 
| Model estimated: Nov 03, 2009 at 02:57:10PM.| 
| Dependent variable               Choice     | 
| Weighting variable                 None     | 
| Number of observations             1125     | 
| Iterations completed                  5     | 
| Log likelihood function       -1400.692     | 
| Number of parameters                 17     | 
| Info. Criterion: AIC =          2.52034     | 
|   Finite Sample: AIC =          2.52083     | 
| Info. Criterion: BIC =          2.59628     | 
| Info. Criterion:HQIC =          2.54904     | 
| R2=1-LogL/LogL*  Log-L fncn  R-sqrd  RsqAdj | 
| Constants only   -1474.9742  .05036  .04555 | 
| Response data are given as ind. choice.     | 
| Number of obs.=  1125, skipped   0 bad obs. | 
+---------------------------------------------+ 
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+---------------------------------------------+ 
| Notes No coefficients=> P(i,j)=1/J(i).      | 
|       Constants only => P(i,j) uses ASCs    | 
|         only. N(j)/N if fixed choice set.   | 
|         N(j) = total sample frequency for j | 
|         N    = total sample frequency.      | 
|       These 2 models are simple MNL models. | 
|       R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)  | 
|       RsqAdj=1-[nJ/(nJ-nparm)]*(1-R-sqrd)   | 
|         nJ   = sum over i, choice set sizes | 
+---------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
 CON     |    -.88373543       .06381187   -13.849   .0000 
 KOOPPR1 |     .28505714       .06621212     4.305   .0000 
 KOOPPR2 |     .11561630       .06675368     1.732   .0833 
 TYPE1   |     .39976155       .06057408     6.600   .0000 
 TYPE2   |     .02996554       .06590642      .455   .6493 
 SLK1    |    -.16709685       .06615040    -2.526   .0115 
 SLK2    |     .11246504       .06609357     1.702   .0888 
 TUIN1   |    -.05447264       .06468904     -.842   .3997 
 TUIN2   |     .05300850       .06561076      .808   .4191 
 PARKE1  |     .29190143       .06199583     4.708   .0000 
 PARKE2  |     .02704564       .06384442      .424   .6718 
 WOONOPP1|    -.16073247       .06770554    -2.374   .0176 
 WOONOPP2|     .09006932       .06716634     1.341   .1799 
 GEMAK1  |    -.36181455       .07395884    -4.892   .0000 
 GEMAK2  |     .06310532       .06845317      .922   .3566 
 ARCHI1  |     .03141898       .06842577      .459   .6461 
 ARCHI2  |     .12761577       .06629907     1.925   .0542 
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H.H.H.H. Output dataOutput dataOutput dataOutput data----analyse Limdep BLanalyse Limdep BLanalyse Limdep BLanalyse Limdep BL----modelmodelmodelmodel    

I.I.I.I. Analyse appartementenAnalyse appartementenAnalyse appartementenAnalyse appartementen    

 
Initializing NLOGIT Version 4.0.1 (January 1, 2007). 
--> READ;FILE="D:\My Documents\Afstuderen\Enquete\Conjuncte 
analyse\Analyse\L... 
--> 
LOGIT;Lhs=WONEN;Rhs=KOOPPR1,KOOPPR2,KOOPPR3,WOONOPP1,WOONOPP2,WOONOPP3 
    
,BALKON1,BALKON2,BALKON3,ARCHI1,ARCHI2,ARCHI3,COMPLEXG,PARKEREN,GEMAK1;P
ds 
    =8$ 
+--------------------------------------------------+ 
| Panel Data Binomial Logit Model                  | 
| Number of individuals          =     254         | 
| Number of periods              =       8         | 
| Conditioning event is the sum of WONEN           | 
| Distribution of sums over the  8 periods:        | 
| Sum        0     1     2     3     4     5     6 | 
| Number    30    31    39    44    65    24    11 | 
| Pct.   11.81 12.20 15.35 17.32 25.59  9.45  4.33 | 
| Sum        7     8     9    10    11    12    13 | 
| Number     6     4    17    18    19    20    21 | 
| Pct.    2.36  1.57   .00   .00   .00   .00   .00 | 
+--------------------------------------------------+ 
Normal exit from iterations. Exit status=0. 
 
+---------------------------------------------+ 
| Logit Model for Panel Data                  | 
| Maximum Likelihood Estimates                | 
| Model estimated: Nov 23, 2009 at 03:09:41PM.| 
| Dependent variable                WONEN     | 
| Weighting variable                 None     | 
| Number of observations             2032     | 
| Iterations completed                  6     | 
| Log likelihood function       -704.9973     | 
| Number of parameters                 15     | 
| Info. Criterion: AIC =           .70866     | 
|   Finite Sample: AIC =           .70878     | 
| Info. Criterion: BIC =           .75012     | 
| Info. Criterion:HQIC =           .72387     | 
| Hosmer-Lemeshow chi-squared = 178.74718     | 
| P-value=  .00000 with deg.fr. =       8     | 
| Fixed Effects Logit Model for Panel Data    | 
+---------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
 KOOPPR1 |     .27699346       .11018359     2.514   .0119 
 KOOPPR2 |    -.18475161       .10489758    -1.761   .0782 
 KOOPPR3 |     .27167412       .12904665     2.105   .0353 
 WOONOPP1|    -.33949507       .10596105    -3.204   .0014 
 WOONOPP2|    -.24985946       .11515015    -2.170   .0300 
 WOONOPP3|     .32333959       .09146778     3.535   .0004 
 BALKON1 |    -.73169172       .11309678    -6.470   .0000 
 BALKON2 |    -.08274317       .09021601     -.917   .3591 
 BALKON3 |     .34817310       .09994524     3.484   .0005 
 ARCHI1  |     .06660881       .09058288      .735   .4621 
 ARCHI2  |    -.12983228       .09010412    -1.441   .1496 
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 ARCHI3  |     .45704437       .10055478     4.545   .0000 
 COMPLEXG|    -.34631992       .05664712    -6.114   .0000 
 PARKEREN|     .15465821       .05467015     2.829   .0047 
 GEMAK1  |    -.12256274       .07267171    -1.687   .0917 
 

II.II.II.II. Analyse grondgebonden woningenAnalyse grondgebonden woningenAnalyse grondgebonden woningenAnalyse grondgebonden woningen    
--> RESET 
Initializing NLOGIT Version 4.0.1 (January 1, 2007). 
--> READ;FILE="D:\My Documents\Afstuderen\Enquete\Conjuncte 
analyse\Analyse\L... 
--> 
LOGIT;Lhs=WONEN;Rhs=KOOPPR1,KOOPPR2,TYPE1,TYPE2,SLK1,SLK2,TUIN1,TUIN2 
    ,PARKE1,PARKE2,WOONOPP1,WOONOPP2,GEMAK1,GEMAK2,ARCHI1,ARCHI2;Pds=9$ 
+--------------------------------------------------+ 
| Panel Data Binomial Logit Model                  | 
| Number of individuals          =     375         | 
| Number of periods              =       9         | 
| Conditioning event is the sum of WONEN           | 
| Distribution of sums over the  9 periods:        | 
| Sum        0     1     2     3     4     5     6 | 
| Number    49    39    61    83    44    38    24 | 
| Pct.   13.07 10.40 16.27 22.13 11.73 10.13  6.40 | 
| Sum        7     8     9    10    11    12    13 | 
| Number    24     5     8    18    19    20    21 | 
| Pct.    6.40  1.33  2.13   .00   .00   .00   .00 | 
+--------------------------------------------------+ 
Normal exit from iterations. Exit status=0. 
 
+---------------------------------------------+ 
| Logit Model for Panel Data                  | 
| Maximum Likelihood Estimates                | 
| Model estimated: Nov 23, 2009 at 03:12:11PM.| 
| Dependent variable                WONEN     | 
| Weighting variable                 None     | 
| Number of observations             3375     | 
| Iterations completed                  5     | 
| Log likelihood function       -1158.707     | 
| Number of parameters                 16     | 
| Info. Criterion: AIC =           .69612     | 
|   Finite Sample: AIC =           .69617     | 
| Info. Criterion: BIC =           .72516     | 
| Info. Criterion:HQIC =           .70650     | 
| Hosmer-Lemeshow chi-squared = 366.98315     | 
| P-value=  .00000 with deg.fr. =       8     | 
| Fixed Effects Logit Model for Panel Data    | 
+---------------------------------------------+ 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| 
+--------+--------------+----------------+--------+--------+ 
 KOOPPR1 |     .19951172       .06541088     3.050   .0023 
 KOOPPR2 |     .10227301       .07116038     1.437   .1507 
 TYPE1   |     .36329056       .06164692     5.893   .0000 
 TYPE2   |     .16012447       .06494499     2.466   .0137 
 SLK1    |    -.29242600       .06093493    -4.799   .0000 
 SLK2    |     .12760271       .06372724     2.002   .0452 
 TUIN1   |    -.13374413       .06154763    -2.173   .0298 
 TUIN2   |     .10819298       .06320632     1.712   .0869 
 PARKE1  |     .28408962       .06082795     4.670   .0000 
 PARKE2  |     .09258329       .06037189     1.534   .1251 
 WOONOPP1|    -.11304256       .06197078    -1.824   .0681 
 WOONOPP2|    -.02110327       .06244311     -.338   .7354 
 GEMAK1  |    -.42137854       .06161690    -6.839   .0000 
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 GEMAK2  |     .04963940       .06253785      .794   .4273 
 ARCHI1  |    -.01240959       .06101978     -.203   .8388 
 ARCHI2  |     .07516965       .06016697     1.249   .2115 
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I.I.I.I. Bijlage woonkenmerken selectie deskundigenBijlage woonkenmerken selectie deskundigenBijlage woonkenmerken selectie deskundigenBijlage woonkenmerken selectie deskundigen    

I.I.I.I. Respons RSPRespons RSPRespons RSPRespons RSP    

Appartement met urbane ligging Appartement met urbane ligging Appartement met urbane ligging Appartement met urbane ligging     

(1=zeer belangrijk, 2=belangrijk, 3=neutraal, 4=onbelangrijk, 5=zeer onbelangrijk) 

Attribuut:       Toelichting:  1 2 3 4 5 

Type Woning Penthouse, masionette, enz.    x   

Soort bouw Bestaande bouw, nieuwbouw  x    

Schaal nieuwbouw Omvang en locatie van nieuwbouwproject  X    

Bouwperiode    X   

Koopprijs  x     

Maandelijkse lasten Hypotheek, gas, water, electra  X    

Verdieping van woning    X   

Aanwezigheid van lift  X     

Parkeersituatie Ondergronds parkeren, openbaar 

parkeerterrein, enz.  

  X   

Gezamelijke 

voorzieningen 

televisiekamer, wasruimte, leefruimte, 

tuin, zwembad, conciërge, bibliotheek 

   X  

       

Gemaksvoorziening in 

woning 

geen trappen, geen drempels, brede 

deuropeningen, etc.  

 X    

Veiligheidsvoorzieningen passieve veiligheid (verlichting, 

alarminstallatie), actieve veiligheid 

(bewaking, portier) 

x     

Luxe voorzieningen afwerkingsniveau keuken, badkamer, 

afwerking, openhaard, zwembad of sauna 

  X   

Grootte woonkamer   X    

Grootte balkon    X   

Oppervlakte keuken    X   

Totaal woonoppervlakte   X    

Aantal slaapkamers    X   

Aantal kamers    X   

       

Voorzieningen directe 

omgeving  

Winkel-, culturele- en medische 

voorzieningen 

 

 X    

Ligging t.o.v. centrum    X   

Type winkelcentrum winkelcentrum buiten de wijk, centraal 

winkelcentrum, enkele buurtwinkelcentra 

 X    
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Maximale afstand van de 

locatie waar men het 

liefst zou willen wonen 

   X   

Wonen rond het thema 

van voorkeur 

eco-wonen, water-wonen, golf-wonen, 

etc 

 

  X   

Soort bebouwing 

omgeving 

Hoog- of laagbouw    X  

Verdeling groen 

(omgeving) 

Spreiding van groenvoorziening in de 

wijk 

  X   

    

Grond gebonden woning met suburbane ligging Grond gebonden woning met suburbane ligging Grond gebonden woning met suburbane ligging Grond gebonden woning met suburbane ligging     

(1=zeer belangrijk, 2=belangrijk, 3=neutraal, 4=onbelangrijk, 5=zeer onbelangrijk) 

Attribuut:       Toelichting:  1 2 3 4 5 

Type Woning vrijstraand, hoekwoning, etc.   X   

Soort bouw Bestaande bouw, nieuwbouw  X    

Schaal nieuwbouw Omvang en locatie van nieuwbouwproject  X    

Bouwperiode    X   

Koopprijs  X     

Maandelijkse lasten Hypotheek, gas, water, electra  X    

Parkeersituatie Eigen terrein, openbare 

parkeergelegenheid 

X     

       

Gemaksvoorziening in 

woning 

geen trappen, geen drempels, brede 

deuropeningen, etc.  

 X    

Veiligheidsvoorzieningen passieve veiligheid (verlichting, 

alarminstallatie), actieve veiligheid 

(bewaking, portier) 

X     

Luxe voorzieningen afwerkingsniveau keuken, badkamer, 

afwerking, openhaard, zwembad of sauna 

  X   

Ruimte om het huis gewenste buitenruimte, met of zonder 

tuin, garag, bijkeuken, berging, etc 

 X    

Grootte woonkamer   X    

Diepte tuin   x    

Oppervlakte keuken    X   

Totaal woonoppervlakte    X   

Aantal slaapkamers    X   

Aantal kamers    X   

       

Voorzieningen directe 

omgeving  

Winkel-, culturele- en medische 

voorzieningen 

 x    

I I I I I I 
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Ligging t.o.v. centrum    X   

Type winkelcentrum winkelcentrum buiten de wijk, centraal 

winkelcentrum, enkele buurtwinkelcentra 

 X    

       

Maximale afstand van de 

locatie waar men het 

liefst zou willen wonen 

  X    

Wonen rond het thema 

van voorkeur 

eco-wonen, water-wonen, golf-wonen, 

etc 

 

  x   

Soort bebouwing 

omgeving 

Hoog- of laagbouw  X    

Verdeling groen 

(omgeving) 

Spreiding van groenvoorziening in de 

wijk 

 X    

AAAAanvullende attributenanvullende attributenanvullende attributenanvullende attributen    

Als u van mening bent dat de bovenstaande lijst te kort schiet in de meest belangrijke 

attributen die betrekking hebben op de vooraf bepaalde doelgroep vragen wij u deze 

extra attributen hier te vermelden: 

- Uitstraling van het gebouw/woning.  

Persoonlijke gegevens:Persoonlijke gegevens:Persoonlijke gegevens:Persoonlijke gegevens:    

1. Naam: Ronald Borrenbergs 

2. Functie: Makelaar 

3. Bedrijf: RSP 

4. Werkervaring (jaren): 15 jaar 
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II.II.II.II. Respons WoonbedrijfRespons WoonbedrijfRespons WoonbedrijfRespons Woonbedrijf    

Appartement met urbane ligging Appartement met urbane ligging Appartement met urbane ligging Appartement met urbane ligging     

(1=zeer belangrijk, 2=belangrijk, 3=neutraal, 4=onbelangrijk, 5=zeer onbelangrijk) 

Attribuut:       Toelichting:  1 2 3 4 5 

Type Woning Penthouse, masionette, enz.   X    

Soort bouw Bestaande bouw, nieuwbouw  x    

Schaal nieuwbouw Omvang en locatie van nieuwbouwproject  X    

Bouwperiode    X   

Koopprijs  x     

Maandelijkse lasten Hypotheek, gas, water, electra  X    

Verdieping van woning   X    

Aanwezigheid van lift  X     

Parkeersituatie Ondergronds parkeren, openbaar 

parkeerterrein, enz.  

  X   

Gezamelijke 

voorzieningen 

televisiekamer, wasruimte, leefruimte, 

tuin, zwembad, conciërge, bibliotheek 

   X  

       

Gemaksvoorziening in 

woning 

geen trappen, geen drempels, brede 

deuropeningen, etc.  

 X    

Veiligheidsvoorzieningen passieve veiligheid (verlichting, 

alarminstallatie), actieve veiligheid 

(bewaking, portier) 

   X  

Luxe voorzieningen afwerkingsniveau keuken, badkamer, 

afwerking, openhaard, zwembad of sauna 

  X   

Grootte woonkamer   X    

Grootte balkon  X     

Oppervlakte keuken   X    

Totaal woonoppervlakte   X    

Aantal slaapkamers   X    

Aantal kamers   X    

       

Voorzieningen directe 

omgeving  

Winkel-, culturele- en medische 

voorzieningen 

 

 X    

Ligging t.o.v. centrum    X   

Type winkelcentrum winkelcentrum buiten de wijk, centraal 

winkelcentrum, enkele buurtwinkelcentra 

  X   

Maximale afstand van de 

locatie waar men het 

liefst zou willen wonen 
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Wonen rond het thema 

van voorkeur 

eco-wonen, water-wonen, golf-wonen, 

etc 

 

   X  

Soort bebouwing 

omgeving 

Hoog- of laagbouw   X   

Verdeling groen 

(omgeving) 

Spreiding van groenvoorziening in de 

wijk 

   X  

 

Grond gebonden woning met suburbane ligging Grond gebonden woning met suburbane ligging Grond gebonden woning met suburbane ligging Grond gebonden woning met suburbane ligging     

(1=zeer belangrijk, 2=belangrijk, 3=neutraal, 4=onbelangrijk, 5=zeer onbelangrijk) 

Attribuut:       Toelichting:  1 2 3 4 5 

Type Woning vrijstraand, hoekwoning, etc.  x    

Soort bouw Bestaande bouw, nieuwbouw   x   

Schaal nieuwbouw Omvang en locatie van nieuwbouwproject  X    

Bouwperiode   X    

Koopprijs  x     

Maandelijkse lasten Hypotheek, gas, water, electra  X    

Parkeersituatie Eigen terrein, openbare 

parkeergelegenheid 

 X    

       

Gemaksvoorziening in 

woning 

geen trappen, geen drempels, brede 

deuropeningen, etc.  

 X    

Veiligheidsvoorzieningen passieve veiligheid (verlichting, 

alarminstallatie), actieve veiligheid 

(bewaking, portier) 

  X   

Luxe voorzieningen afwerkingsniveau keuken, badkamer, 

afwerking, openhaard, zwembad of sauna 

 X    

Ruimte om het huis gewenste buitenruimte, met of zonder 

tuin, garag, bijkeuken, berging, etc 

 X    

Grootte woonkamer  X     

Diepte tuin    X   

Oppervlakte keuken   X    

Totaal woonoppervlakte   X    

Aantal slaapkamers  X     

Aantal kamers   X    

       

Voorzieningen directe 

omgeving  

Winkel-, culturele- en medische 

voorzieningen 

 

 x    

Ligging t.o.v. centrum    X   

Type winkelcentrum winkelcentrum buiten de wijk, centraal   X   



156 

winkelcentrum, enkele buurtwinkelcentra 

       

Maximale afstand van de 

locatie waar men het 

liefst zou willen wonen 

      

Wonen rond het thema 

van voorkeur 

eco-wonen, water-wonen, golf-wonen, 

etc 

 

   X  

Soort bebouwing 

omgeving 

Hoog- of laagbouw     X 

Verdeling groen 

(omgeving) 

Spreiding van groenvoorziening in de 

wijk 

 X    

 

 

 

 

Aanvullende attributenAanvullende attributenAanvullende attributenAanvullende attributen    

Als u van mening bent dat de bovenstaande lijst te kort schiet in de meest belangrijke 

attributen die betrekking hebben op de vooraf bepaalde doelgroep vragen wij u deze 

extra attributen hier te vermelden: 

 

Persoonlijke gegevens:Persoonlijke gegevens:Persoonlijke gegevens:Persoonlijke gegevens:    

1. Naam: Olaf Aelbers 

2. Functie: Portfolio 

3. Bedrijf: Woonbedrijf 

4. Werkervaring (jaren): 20 jaar 
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III.III.III.III. Respons Van Aken BeheerRespons Van Aken BeheerRespons Van Aken BeheerRespons Van Aken Beheer    

Appartement met urbane ligging Appartement met urbane ligging Appartement met urbane ligging Appartement met urbane ligging     

(1=zeer belangrijk, 2=belangrijk, 3=neutraal, 4=onbelangrijk, 5=zeer onbelangrijk) 

Attribuut:       Toelichting:  1 2 3 4 5 

Type Woning Penthouse, masionette, enz.   x    

Soort bouw Bestaande bouw, nieuwbouw   x   

Schaal nieuwbouw Omvang en locatie van nieuwbouwproject  x    

Bouwperiode    x   

Koopprijs   x    

Maandelijkse lasten Hypotheek, gas, water, electra  x    

Verdieping van woning    x   

Aanwezigheid van lift  x     

Parkeersituatie Ondergronds parkeren, openbaar 

parkeerterrein, enz.  

x     

Gezamelijke 

voorzieningen 

televisiekamer, wasruimte, leefruimte, 

tuin, zwembad, conciërge, bibliotheek 

  x   

       

Gemaksvoorziening in 

woning 

geen trappen, geen drempels, brede 

deuropeningen, etc.  

x     

Veiligheidsvoorzieningen passieve veiligheid (verlichting, 

alarminstallatie), actieve veiligheid 

(bewaking, portier) 

x     

Luxe voorzieningen afwerkingsniveau keuken, badkamer, 

afwerking, openhaard, zwembad of sauna 

  x   

Grootte woonkamer   x    

Grootte balkon   x    

Oppervlakte keuken   x    

Totaal woonoppervlakte   x    

Aantal slaapkamers   x    

Aantal kamers   x    

       

Voorzieningen directe 

omgeving  

Winkel-, culturele- en medische 

voorzieningen 

 

 x    

Ligging t.o.v. centrum       

Type winkelcentrum winkelcentrum buiten de wijk, centraal 

winkelcentrum, enkele buurtwinkelcentra 

 x    

Maximale afstand van de 

locatie waar men het 

liefst zou willen wonen 

    x  
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Wonen rond het thema 

van voorkeur 

eco-wonen, water-wonen, golf-wonen, 

etc 

 

 x    

Soort bebouwing 

omgeving 

Hoog- of laagbouw   x   

Verdeling groen 

(omgeving) 

Spreiding van groenvoorziening in de 

wijk 

 x    

 

Grond gebonden woning met suburbane ligging Grond gebonden woning met suburbane ligging Grond gebonden woning met suburbane ligging Grond gebonden woning met suburbane ligging     

(1=zeer belangrijk, 2=belangrijk, 3=neutraal, 4=onbelangrijk, 5=zeer onbelangrijk) 

Attribuut:       Toelichting:  1 2 3 4 5 

Type Woning vrijstraand, hoekwoning, etc.  x    

Soort bouw Bestaande bouw, nieuwbouw   x   

Schaal nieuwbouw Omvang en locatie van nieuwbouwproject   x   

Bouwperiode     x  

Koopprijs   x    

Maandelijkse lasten Hypotheek, gas, water, electra  x    

Parkeersituatie Eigen terrein, openbare 

parkeergelegenheid 

 x    

       

Gemaksvoorziening in 

woning 

geen trappen, geen drempels, brede 

deuropeningen, etc.  

 x    

Veiligheidsvoorzieningen passieve veiligheid (verlichting, 

alarminstallatie), actieve veiligheid 

(bewaking, portier) 

 x    

Luxe voorzieningen afwerkingsniveau keuken, badkamer, 

afwerking, openhaard, zwembad of sauna 

  x   

Ruimte om het huis gewenste buitenruimte, met of zonder 

tuin, garag, bijkeuken, berging, etc 

 x    

Grootte woonkamer   x    

Diepte tuin    x   

Oppervlakte keuken    x   

Totaal woonoppervlakte   x    

Aantal slaapkamers   x    

Aantal kamers   x    

       

Voorzieningen directe 

omgeving  

Winkel-, culturele- en medische 

voorzieningen 

 

 x    

Ligging t.o.v. centrum   x    

Type winkelcentrum winkelcentrum buiten de wijk, centraal  x    
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winkelcentrum, enkele buurtwinkelcentra 

       

Maximale afstand van de 

locatie waar men het 

liefst zou willen wonen 

    x  

Wonen rond het thema 

van voorkeur 

eco-wonen, water-wonen, golf-wonen, 

etc 

 

 x    

Soort bebouwing 

omgeving 

Hoog- of laagbouw   x   

Verdeling groen 

(omgeving) 

Spreiding van groenvoorziening in de 

wijk 

  x   

Aanvullende attributenAanvullende attributenAanvullende attributenAanvullende attributen    

Als u van mening bent dat de bovenstaande lijst te kort schiet in de meest belangrijke 

attributen die betrekking hebben op de vooraf bepaalde doelgroep vragen wij u deze 

extra attributen hier te vermelden: 

- Architectuur 

Persoonlijke gegevens:Persoonlijke gegevens:Persoonlijke gegevens:Persoonlijke gegevens:    

1. Naam:Ir.R.J. van Aken 

2. Functie:directeur ontwikkelingsbedrijf/beleggingen vastgoed 

3. Bedrijf:van Aken Beheer 

4. Werkervaring (jaren):30 
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IV.IV.IV.IV. RRRRespons AB Makelaarsespons AB Makelaarsespons AB Makelaarsespons AB Makelaars    

Appartement met urbane ligging Appartement met urbane ligging Appartement met urbane ligging Appartement met urbane ligging     

(1=zeer belangrijk, 2=belangrijk, 3=neutraal, 4=onbelangrijk, 5=zeer onbelangrijk) 

Attribuut:       Toelichting:  1 2 3 4 5 

Type Woning Penthouse, masionette, enz.  X      

Soort bouw Bestaande bouw, nieuwbouw  X     

Schaal nieuwbouw Omvang en locatie van nieuwbouwproject  X     

Bouwperiode    X    

Koopprijs  X     

Maandelijkse lasten Hypotheek, gas, water, electra    X   

Verdieping van woning   X    

Aanwezigheid van lift   X    

Parkeersituatie Ondergronds parkeren, openbaar 

parkeerterrein, enz.  

x     

Gezamelijke 

voorzieningen 

televisiekamer, wasruimte, leefruimte, 

tuin, zwembad, conciërge, bibliotheek 

  X   

       

Gemaksvoorziening in 

woning 

geen trappen, geen drempels, brede 

deuropeningen, etc.  

X      

Veiligheidsvoorzieningen passieve veiligheid (verlichting, 

alarminstallatie), actieve veiligheid 

(bewaking, portier) 

 X     

Luxe voorzieningen afwerkingsniveau keuken, badkamer, 

afwerking, openhaard, zwembad of sauna 

  X   

Grootte woonkamer   X     

Grootte balkon   X     

Oppervlakte keuken    X    

Totaal woonoppervlakte   X     

Aantal slaapkamers   x    

Aantal kamers    X   

       

Voorzieningen directe 

omgeving  

Winkel-, culturele- en medische 

voorzieningen 

 

 X     

Ligging t.o.v. centrum  X     

Type winkelcentrum winkelcentrum buiten de wijk, centraal 

winkelcentrum, enkele buurtwinkelcentra 

   X  

Maximale afstand van de 

locatie waar men het 

liefst zou willen wonen 

  X    
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Wonen rond het thema 

van voorkeur 

eco-wonen, water-wonen, golf-wonen, 

etc 

 

  X    

Soort bebouwing 

omgeving 

Hoog- of laagbouw   X    

Verdeling groen 

(omgeving) 

Spreiding van groenvoorziening in de 

wijk 

 X     

 

Grond gebonden woning met suburbane ligging Grond gebonden woning met suburbane ligging Grond gebonden woning met suburbane ligging Grond gebonden woning met suburbane ligging     

(1=zeer belangrijk, 2=belangrijk, 3=neutraal, 4=onbelangrijk, 5=zeer onbelangrijk) 

Attribuut:       Toelichting:  1 2 3 4 5 

Type Woning vrijstraand, hoekwoning, etc. X     

Soort bouw Bestaande bouw, nieuwbouw   X   

Schaal nieuwbouw Omvang en locatie van nieuwbouwproject  X    

Bouwperiode       

Koopprijs  X     

Maandelijkse lasten Hypotheek, gas, water, electra   X   

Parkeersituatie Eigen terrein, openbare 

parkeergelegenheid 

 x    

       

Gemaksvoorziening in 

woning 

geen trappen, geen drempels, brede 

deuropeningen, etc.  

 X    

Veiligheidsvoorzieningen passieve veiligheid (verlichting, 

alarminstallatie), actieve veiligheid 

(bewaking, portier) 

X     

Luxe voorzieningen afwerkingsniveau keuken, badkamer, 

afwerking, openhaard, zwembad of sauna 

 X    

Ruimte om het huis gewenste buitenruimte, met of zonder 

tuin, garag, bijkeuken, berging, etc 

 X    

Grootte woonkamer   X    

Diepte tuin    X   

Oppervlakte keuken    X   

Totaal woonoppervlakte    X   

Aantal slaapkamers  X     

Aantal kamers     X  

       

Voorzieningen directe 

omgeving  

Winkel-, culturele- en medische 

voorzieningen 

 

  X   

Ligging t.o.v. centrum  X     

Type winkelcentrum winkelcentrum buiten de wijk, centraal   X   
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winkelcentrum, enkele buurtwinkelcentra 

       

Maximale afstand van de 

locatie waar men het 

liefst zou willen wonen 

    X  

Wonen rond het thema 

van voorkeur 

eco-wonen, water-wonen, golf-wonen, 

etc 

 

  X   

Soort bebouwing 

omgeving 

Hoog- of laagbouw   X   

Verdeling groen 

(omgeving) 

Spreiding van groenvoorziening in de 

wijk 

  X   

    

Aanvullende attributenAanvullende attributenAanvullende attributenAanvullende attributen    

Als u van mening bent dat de bovenstaande lijst te kort schiet in de meest belangrijke 

attributen die betrekking hebben op de vooraf bepaalde doelgroep vragen wij u deze 

extra attributen hier te vermelden: 

- Architectuur 

    

Persoonlijke gegevens:Persoonlijke gegevens:Persoonlijke gegevens:Persoonlijke gegevens:    

1. Naam:H. van den Berg 

2. Functie: RMT 

3. Bedrijf: AB Makelaars 

4. Werkervaring (jaren):25 


