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0.1. Voorwoord 

Het heeft lang geduurd voordat ik deze scriptie kon schrijven. Dat deze scriptie 

uiteindelijk toch op papier terecht is gekomen is op de eerste plaats te danken aan de 

mensen van het studenten service centrum. Sinds September (2005) heb ik 

deelgenomen in een groep "beter studeren" bij het studenten service centrum. Tijdens 

de wekelijkse bijeenkomsten moest ik het proces van mijn afstuderen onder ogen 

komen en het verantwoorden naar de groep. Elke bijeenkomst heb ik als nuttig 

ervaren en ik kwam er elke keer met een nieuwe dosis energie vandaan, hoe uitgeblust 

ik ook was. Het idee was dat ik in vier maanden naar mijn afstuderen toe zou gaan 

toewerken. Het zijn er ruim zeven geworden, maar nu is een definitieve afsluiting toch 

in zicht. Ik ben veel wijzer geworden. Niet alleen heb ik veel geleerd over toegepast 

sociaal cognitie onderzoek, maar ik heb vooral ook veel over mezelf geleerd. Hopelijk 

steekt u als lezer ook iets op van deze scriptie. Een hoop dank ben ik verschuldigd aan 

Anneloes Meijnders, voor haar geduld en vertrouwen. Ook Stefan Maussen en mijn 

(ex-) collega's bij HPR Bouw wil ik hier noemen. En niet op de laatste plaats mijn 

lieve zussen en ouders. 

Rolf Dankers 

Maart 2006 

''Eigenaardige-bewoners'' 

-------- --- -----------
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0.2. Samenvatting 

Met dit onderzoek is getracht om de plannen die eigenaar-bewoners hebben voor 

aanpassingen in de woonsituatie te verklaren. Daarvoor is een theoretisch model 

ontwikkeld, dat is gebaseerd op de Protectie Motivatie Theorie en de Theory of 

Planned Behavior. Het onderzoek is gericht op ruimteproblemen in de woning en 

bouwkundige aanpassingen of een verhuizing als oplossing voor deze problemen. 

Volgens het model worden de plannen voor een bouwkundige aanpassing van de 

woning (of een verhuizing) bepaald door enerzijds de waameming en beoordeling van 

problemen in de huidige woonsituatie en anderzijds door de waameming en 

beoordeling van mogelijke oplossingen voor de problemen en de capaciteiten die men 

heeft om deze oplossingen uit te voeren. 

Een steekproef van eigenaar-bewoners (N = 158) heeft deelgenomen aan het 

onderzoek. Ze hebben een schriftelijke vragenlijst ingevuld, waarmee inzicht is 

verkregen in de relaties tussen de concepten uit het theoretisch model. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het bijzonder de effectiviteit van 

verschillende bouwkundige aanpassingen (als oplossing voor ruimtelijke problemen 

in de woning) en de attitude ten aanzien van deze aanpassingen, de sterkte van de 

voomemens voor de uitvoering ervan kunnen verklaren. Ook een inschatting van de 

eigen capaciteiten in de totstandbrenging van bouwkundige aanpassingen verklaart 

een deel van de verbouw-plannen. Er worden verklaringen gegeven voor de geringe 

invloed van de perceptie van de problemen in de woonsituatie op verbouw-plannen en 

verhuisgeneigdheid. 

De resultaten van dit onderzoek kunnen toegepast worden om eigenaar-bewoners te 

stimuleren in de uitvoering van bouwkundige aanpassingen. De mogelijkheden en 

voordelen van een toepassing van de in dit onderzoek gehanteerde benadering om 

bouwkundige aanpassingen door eigenaar-bewoners te kunnen voorspellen worden 

geopperd. 

"Eigenaardige-bewoners'' 4 
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1. Inleiding 
Met uitzondering van daklozen en personen die niet zelfstandig wonen, zijn 

huishoudens gebonden aan een woning. Hierdoor is bet wonen een fundamenteel 

aspect van elke samenleving en als zodanig een interessant onderzoeksgebied. Het 

onderzoek naar bet wonen kent een lange traditie en wordt ondemomen vanuit 

verschillende vakgebieden en met verschillende doelstellingen. Veel van dit 

onderzoek heeft zich gericht op bet verhuizen. Er zijn veel belangen bij verhuizingen 

van huishoudens, zoals de belangen van aanbieders van woningen, van 

hypotheekverstrekkers en van overheden die woningtekort willen voorkomen. Daarbij 

komt nog bet macro-economische belang van de woningmarkt en de prijs van 

woningen. Vanuit een economische en geografische invalshoek heeft dit geleid tot een 

zoektocht naar de determinanten van verhuizingen. Uit deze onderzoeken blijkt dat 

naast sociaal economische determinanten, zoals gezinssamenstelling en inkomen, ook 

factoren die gelegen zijn in de beleving van de bewoner, een verhuizing bepalen 

(Clark & Onaka, 1983; Dynarski, 1984; Mandie, 2001; Parkes & Keams, 2003). 

Volgens Mandie (2001) is onderzoek naar alleen verhuizingen te beperkt en kunnen 

de processen die leiden tot een verhuizing ook leiden tot een verbouwing. Gosling, 

Keogh en Stabler (1993) kijken naar bet uitbreiden van de woning als uitkomst van de 

genoemde processen. Ze plaatsen bun onderzoek in bet bredere kader van de 

woningmarkt en komen tot dezelfde conclusie als Mandie (2001). 

De keuzes voor een verhuizing of een bouwkundige aanpassing van de huidige 

woning spelen zich vooral af in de koopsector van de woningmarkt, waar huishoudens 

naar eigen inzicht woningen kopen of aanpassen en er in wonen. Ook wanneer er 

onderzocht wordt hoe deze zogenaamde eigenaar-bewoners omgaan met bet 

onderhoud van bun woningen, blijkt de beleving van de bewoner een belangrijke rol 

te spelen (Galster & Hesser, 1982; Littlewood & Munro, 1996; Heywood, 1997). De 

genoemde beleving wordt vaak samengevat als de tevredenheid met de woning of de 

woonomgeving (Amerigo & Aragones, 1997). Deze tevredenheid kan beschouwd 

worden als bet ontbreken van stress als gevolg van de woonsituatie (Parkes & Keams, 

2003). Hoe tevreden of ontevreden men is met de woning, wordt bepaald door een 

vergelijking van de woonsituatie met de gewenste woonsituatie. Bewoners zijn 

tevreden als de woonsituatie en de gewenste woonsituatie met elkaar 

overeenstemmen. De woonwensen en wat de woning biedt, zijn met elkaar in 
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evenwicht. Als er sprake is van een verstoord evenwicht, leidt dit tot ontevredenheid 

en tot een inspanning om evenwicht tot stand te brengen (Priemus, 1986; Littlewood 

& Munro, 1997). Evenwicht kan door een verhuizing of een verbouwing tot stand 

worden gebracht. De modellering van Priem us ( 1986) doet recht aan de vele facetten 

die bij het wonen een rol spelen en verwerkt deze in een ingewikkeld systeem, maar 

schiet tekort door niet te beschrijven welke waamemingen, die bewoners hebben van 

zichzelf en van de woonsituatie, een rol spelen in de keuze voor een bepaalde 

aanpassingsstrategie (hetzij een bouwkundige aanpassing hetzij een verhuizing). 

Waamemingen door individuen en hun gedragsreacties vormen het onderzoeksveld 

van de psychologie. Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van kennis uit de 

psychologie voor het beschrijven van aanpassingen in de woonsituatie door 

( eigenaar-) bewoners. Psychologische theorie leert ons dat voordat een individu tot 

een aanpassing overgaat men allereerst het nut van de aanpassing in moet zien en 

bovendien vertrouwen moet hebben in de uitvoering en het effect ervan. Pas als aan 

beide voorwaarden is voldaan zal men zich voomemen een aanpassing uit te voeren 

(Lazarus & Folkman, 1984; Rogers & Prentice-Dunn, 1997). De zogenaamde 

Protectie Motivatie Theorie, die beschreven is door Rogers en Prentice-Dunn (1997), 

geeft op een gedetailleerde en concrete manier invulling aan deze voorwaarden. In het 

volgende hoofdstuk zal de protectie motivatie theorie nader worden geintroduceerd. 

Deze introductie eindigt met het formuleren van een aantal veronderstellingen, die 

door middel van een schriftelijk onderzoek onder eigenaar-bewoners zijn getest. 

Dit onderzoek test de bruikbaarheid van de protectie motivatie theorie voor het 

verklaren van aanpassingen in de woonsituatie door eigenaar-bewoners. De resultaten 

van het onderzoek geven inzicht in de bruikbaarheid van de protectie motivatie 

theorie voor het onderzoek naar aanpassingen in de woonsituatie door eigenaar

bewoners. Hiermee kan de toepassing van inzichten uit de psychologie in het 

onderzoek naar aanpassingen door eigenaar-bewoners in het wonen gestimuleerd 

worden. De onderzoeken van HPR Bouw1 onder eigenaar-bewoners (als 

opdrachtgevers voor bouwkundige aanpassingen), krijgen met de resultaten van dit 

1 HPR Bouw levert informatie over de markt voor bouwmaterialen aan de toeleverende industrie van de 

bouw in Europa. Daarvoor wordt regelmatig onderzoek gedaan onder eigenaar-bewoners. 

''Eigenaardige-bewoners'' 6 
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onderzoek extra diepgang. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden 

voor het ontwikkelen van nieuwe communicatie-strategieen voor de afzet van 

bouwmaterialen onder eigenaar-bewoners en voor het voorspellen van door hen 

uitgevoerde bouwkundige aanpassingen. 

''Eigenaardige-bewoners" 7 
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2. Theoretisch kader en hypotheses 
In dit hoofdstuk zal een korte beschrijving worden gegeven van de Protectie Motivatie 

Theorie (PMT; Rogers & Prentice-Dunn, 1997) en de andere theoretische 

overwegingen die ten grondslag liggen aan dit onderzoek. Het hoofdstuk eindigt met 

de veronderstellingen die zullen worden getest in dit onderzoek. 

2.1. Protectie motivatie theorie en andere theoretische grondslagen 

De PMT is op het gebied van onderzoek naar gezondheidschadend gedrag door 

individuen een zeer vooraanstaande theorie (Milne, Sheeran & Orbell, 2000, Floyd, 

Prentice-Dunn & Rogers, 2000). De theorie is er op gericht de veranderingen in het 

gedrag van individuen ten behoeve van de gezondheid te beschrijven, welke onder 

invloed van overtuigende informatie plaats hebben (Rogers & Prentice-Dunn, 1997). 

Het PMT-raamwerk bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste beschrijft het raamwerk de 

informatiebronnen met betrekking tot de voor de gezondheid schadelijke gevolgen 

van (het nalaten van) een bepaald gedrag. De informatie over de schadelijke gevolgen 

komt onder de aandacht van een individu. Het individu beoordeelt en verwerkt deze 

informatie. Het beoordelen en verwerken van de informatie zijn zogenaamd 

cognitieve medierende processen, die het tweede onderdeel zijn van het PMT

raamwerk. Afhankelijk van de uitkomsten van de cognitieve medierende processen 

maakt men de keuze om zich al dan niet te beschermen voor de schadelijke gevolgen. 

De gekozen aanpak is het derde onderdeel van het raamwerk. De drie onderdelen 

worden weergegeven in Figuur 1. 

Figuur 1 
Protectie Motivatie Theorie (PMT) (Rogers & Prentice-Dunn, 1997) 

Informatie 

Omgeving 

Verbaal overtuigen 
Leren uit observeren 

Persoonlijk 

Persoonlijkheidsvariabelen 
Eerdere ervaring 
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De verschillende aspecten uit Figuur 1 zullen hier nader worden toegelicht vanuit het 

oogpunt van het oorspronkelijke toepassingsgebied van de PMT: de 

gezondheidswetenschappen. Allereerst komen de informatiebronnen aan de orde. 

Informatie over de schadelijke gevolgen van een gedrag, kan op verschillende 

manieren onder de aandacht komen van het individu. Vanuit de omgeving kan men er 

op gewezen worden of men leert door observatie van wat er met anderen gebeurt. Op 

een pakje sigaretten staat bijvoorbeeld dat roken dodelijk is, of men wordt er door een 

arts op gewezen. Als bekenden ziek worden als gevolg van roken, is dat ook een 

boodschap voor een individu. De verwerking van dit soort boodschappen wordt ook 

gestuurd door eigen ervaringen en karaktereigenschappen. 

Het zwaartepunt van de PMT ligt bij de cognitieve medierende processen. De 

informatie die onder de aandacht van het individu is gekomen, leidt tot het doorlopen 

van twee cognitieve processen: de beoordeling van de dreiging en de beoordeling van 

de oplossing. Deze processen staan schematisch weergegeven in Figuur 2 en leiden tot 

een respons die de gezondheid ten goede komt (de aangepaste gedragsrespons) of de 

gezondheid kan schaden (slecht aangepaste gedragsrespons)2. De intentie om de 

aangepaste gedragsrespons aan te nemen wordt de protectie motivatie genoemd 

(Rogers & Prentice-Dunn, 1997). In sommige gevallen kan de respons bestaan uit 

meerdere gedragingen, die elk beoordeeld worden op geschiktheid door het individu. 

Bij overgewicht kan men bijvoorbeeld een dieet volgen, meer doen aan 

lichaamsbeweging en afslankpillen slikken. In andere gevallen gaat het slechts om het 

wel of niet uitvoeren van een bepaald gedrag (bijvoorbeeld stoppen of doorgaan met 

roken). 

2 Het onderscheid dat in de PMT gemaakt wordt tussen de aangepaste en de slecht aangepaste 
gedragsrespons en dus tussen gezonde en ongezonde gedragingen, lijkt op het eerste gezicht normatief. 
Dit onderscheid komt echter overeen met een onderscheid dat in meerdere sociaal cognitie theorieen 
wordt gemaakt. De theorieen die hier bedoeld worden behoren tot een benadering die ook we! 
aangeduid wordt als de "stress-coping" benadering (Ruiter, e.a., 2003). Deze benaming is ontleend aan 
het werk van Lazarus en Folkman ( 1984 ). Zij hebben het over een emotie-gerichte en een probleem
gerichte aanpak van stress. Rogers en Pretice-Dunn (1997) noemen de eerstgenoemde een slecht 
aangepaste gedragsrespons en de laatste duiden ze aan met de aangepaste gedragsrespons. Volgens 
Lazarus en Folkman (1984) zijn beide manieren voor de aanpak van stress echter gelijkwaardig. Beide 
kunnen effectief zijn in het terugdringen van stress. Dat de emotie-gerichte aanpak schadelijk kan zijn 
voor de gezondheid is volgens Lazarus en Folkman minder relevant. Zeker omdat aanhoudende stress 
allerlei psychosomatische klachten kan veroorzaken (Lazarus & Folkman, 1984). Als we de uitkomsten 
van de PMT in dit Iicht beschouwen kan de PMT-benadering niet !anger normatief genoemd worden. 

''Eigenaardige-bewoners'' 9 
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Figuur 2 
Beoordelingsprocessen in de PMT (Rogers & Prentice-Dunn, 1997) 
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Het gezondheidsrisico dat de slecht aangepaste gedragsrespons met zich meebrengt, 

wordt door het individu volgens de PMT beoordeeld op de emst van de mogelijke 

gevolgen, de mate waarin men er kwetsbaar voor is en de beloningen die ermee 

geassocieerd worden. Een individu wordt er bijvoorbeeld op gewezen dat roken kan 

leiden tot longkanker. Het individu zal dan nagaan hoe emstig longkanker is en hoe 

groot de kans is dat men longkanker oploopt (hoe kwetsbaar is men?). Naarmate men 

longkanker emstiger vindt en de kans groter acht dat men deze ziekte op loopt, zal 

men sterker geneigd zijn de aangepaste gedragsrespons aan te nemen en te stoppen 

met roken. Aan de andere kant brengt roken beloningen met zich mee. Rokend kan 

men zich beter ontspannen en past men beter in een bepaalde sociale groep. Deze 

beloningen hebben een positieve invloed op uitvoeren van het schadelijke gedrag. De 

invloed van angst op de beoordeling van de dreiging is indirect; de emst van de 

dreiging wordt belnvloed door angst. Hoe meer angst men heeft des te zwaarder wordt 

de emst van de dreiging geschat. De keuze voor de slecht aangepaste gedragsrespons 

zal dan minder waarschijnlijk worden dan de keuze voor de aangepaste 

gedragsrespons. 

De beoordeling van de oplossing omvat verschillende zaken die positief dan wel 

negatief van invloed zijn op de keuze voor het gezonde gedrag (de aangepaste 

gedragsrespons). De respons kosten (financien, tijd, moeite, etc.) die het uitvoeren van 

de aangepaste gedragsrespons met zich meebrengt, hebben een negatieve invloed op 

de keuze voor de aangepaste gedragsrespons. Naarmate de respons kosten hoger zijn 

neemt de waarschijnlijkheid dat de aangepaste gedragsrespons gekozen wordt af. De 

respons effectiviteit en de eigen effectiviteit hebben een positieve invloed op de 

protectie motivatie. De eerst genoemde is het geloof in de effectiviteit van de 

''Eigenaardige-bewoners" 10 
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aangepaste gedragsrespons om de dreiging te voorkomen of buiten spel te zetten. 

Eigen effectiviteit is een inschatting van het individu dat de aangepaste 

gedragsrespons succesvol uitgevoerd kan worden. Naarmate respons effectiviteit en 

eigen effectiviteit hoger zijn, zal de aangepaste gedragsrespons eerder verkozen 

worden dan de slecht aangepaste gedragsrespons. 

Zowel de beoordeling van de dreiging als de beoordeling van de oplossing draagt bij 

aan de protectie motivatie. Er is sprake van additieve effecten van de onderdelen van 

de beoordelingsprocessen op de protectie motivatie. Dat wil zeggen dat de beide 

beoordelingen uiteindelijk ontstaan door de negatieve invloeden af te trekken van de 

positieve invloeden. Hoge protectie motivatie maakt het uitvoeren van de aangepaste 

gedragsrespons waarschijnlijker dan het uitvoeren van de slecht aangepaste 

gedragsrespons. In lijn met de verwachting-waarde theorieen die ten grondslag 

hebben gelegen aan de PMT, wordt aangenomen dat vermenigvuldiging van emst en 

kwetsbaarheid de beoordeling van de dreiging bepaalt. De hogere orde interactie

effecten die voortkomen uit de vermenigvuldiging zijn echter nooit aangetoond 

(Rogers & Prentice-Dunn, 1997). In experimenteel onderzoek is wel het volgende 

interactie effect aangetoond. Hierboven is beschreven dat naarmate men de dreiging 

voor de gezondheid emstiger vindt en men zich er kwetsbaar voor voelt, het 

aannemen van de aangepaste gedragsrespons waarschijnlijker wordt. Het blijkt echter 

dat een emstige dreiging waarvoor men kwetsbaar is, ook kan leiden tot de slecht 

aangepaste gedragsrespons. Dit doet zich voor wanneer de eigen effectiviteit en 

respons effectiviteit te kort schieten (Rogers & Prentice-Dunn, 1997). Dus als men 

niet denkt te kunnen stoppen met roken, zal men zelfs meer gaan roken. Dit effect 

wordt omschreven als een "boemerang interactie effect", omdat een toegenomen 

dreiging de slecht aangepaste gedragsrespons in dat geval juist bevordert. 

De interactie-effecten die zich al dan niet voordoen, hebben geleid tot controverse 

over de manier waarop de verschillende determinanten in de PMT samenwerken in de 

bepaling van de protectie motivatie (Umeh, 2004, Ruiter, e.a., 2003). Het onderscheid 

tussen de beoordeling van de dreiging en de beoordeling van de oplossing bewijst 

momenteel meer zijn diensten op het theoretische vlak dan in empirisch onderzoek. In 

dit onderzoek worden verschillende samenstellingen van de determinanten van 
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protectie motivatie getoetst, waardoor een bijdrage geleverd wordt aan de oplossing 

van de controverse. 

De PMT wordt veel gebruikt binnen de gezondheidswetenschappen en bewijst ook 

steeds vaker zijn diensten buiten dit onderzoeksgebied (Milne, Sheeran & Orbell, 

2000, Floyd, Prentice-Dunn & Rogers, 2000). Grothmann en Ruesswig (2004) passen 

de PMT toe op de acties die bewoners ondernemen om schade als gevolg van 

overstromingen te voorkomen. In vergelijking met een model met leeftijd, inkomen en 

woningbezit heeft een model met PMT-variabelen een grotere voorspellende waarde 

voor de intentie om overstromingsschade actief te voorkomen. Het blijkt dus dat de 

PMT ook buiten het vakgebied van gezondheidswetenschappen toepasbaar is. In het 

huidige onderzoek wordt de voorspellende waarde van de PMT-variabelen getest in 

het kader van bouwkundige aanpassingen en verhuizingen die worden gepland door 

eigenaar-bewoners. Deze aanpassingen zijn manieren om de woonsituatie weer in 

evenwicht te brengen en dus "gezonder" te maken (Priemus, 1986, Littlewoon & 

Munro, 1997). Met een bouwkundige aanpassing of een verhuizing zijn (verdere) 

problemen in het gebruik van de woning op te lossen of te voorkomen. Het gebrek dat 

de woning vertoont wordt weggenomen en de dreiging voor het probleemloze gebruik 

van de woning wordt geneutraliseerd. Er is ervoor gekozen om in dit onderzoek te 

kijken naar de ruimtelijkheid van de woning. Als de woning te klein is voor het 

huishouden brengt dit allerlei problemen met zich mee in het gebruik van de woning. 

Dit kan dan aanleiding zijn voor het huishouden om plannen te maken om te 

verhuizen of een bouwkundige aanpassing uit te voeren. Deze plannen kunnen 

opgevat worden als een vorm van protectie motivatie. 

In dit onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van een andere belangrijke theorie 

waarin intenties voor de uitvoering van een gedrag centraal staan: de Theory of 

Planned Behavior (TPB) van Ajzen en Madden (1986). Deze theorie kent een zekere 

overlap met de PMT en vult de PMT aan in het verklaren van intenties. Ajzen en 

Madden (1986) stellen dat de intentie om een gedrag uit te voeren wordt bepaald door 

3 componenten. Op de eerste plaats wordt de intentie bepaald door de attitude ten 

aanzien van het gedrag. De attitude geeft weer hoe positief of negatief men tegenover 

een gedrag staat. Op de tweede plaats wordt de intentie bepaald door de subjectieve 

norm, waarbij het gaat om de waargenomen sociale verwachtingen die er zijn om het 
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gedrag al dan niet uit te voeren. Ten slotte wordt de intentie bepaald door de controle 

die men denkt te hebben over de uitvoering van het gedrag: Is men in staat om het 

gedrag uit te voeren? Deze waargenomen controle over het uit te voeren gedrag komt 

sterk overeen met de eigen effectiviteit (Ajzen & Madden, 1986). Er is dus een 

overlap tussen beide theorieen in de eigen effectiviteit. Ook de subjectieve norm uit 

de TPB kan in verband worden gebracht met de PMT. De extrinsieke beloningen van 

de slecht aangepaste gedragsrespons komen voort uit het voldoen aan een bepaalde 

subjectieve norm (Rogers & Prentice-Dunn, 1997). Beloningen en subjectieve norm 

worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De attitude heeft geen directe 

overlap met een concept uit de PMT. De verwachting is daarom dat met toevoeging 

van de attitude ten aanzien van bouwkundige aanpassingen aan het onderzochte 

theoretische kader, het model aan voorspellende waarde wint. Hierdoor kan bekeken 

worden in hoeverre de TBP en de PMT elkaar aanvullen. De attitude wordt in het 

vervolg aangeduid als de aantrekkelijkheid van een bouwkundige aanpassing. 

De TPB biedt nog een aanvulling op het theoretische kader voor dit onderzoek. 

Volgens Ajzen en Madden (1986) kan de waargenomen controle over een bepaald 

gedrag verklaard worden door de mogelijkheden en bronnen, waarover een individu 

denkt te kunnen beschikken en door de obstakels die geanticipeerd worden. Hoe meer 

bronnen en mogelijkheden waarover het individu denkt te beschikken en des te 

minder obstakels er worden geanticipeerd, des te groter zou de waargenomen controle 

moeten zijn. Ook dit aspect van de TPB is onderdeel van dit onderzoek als antecedent 

van eigen effectiviteit. Deze bronnen, mogelijkheden en obstakels worden daarbij 

samengevat onder de noemer "waargenomen belemmeringen". 

2.2. Hypotheses 

Uit de in paragraaf 2.1 geschetste theoretische kaders voor dit onderzoek volgen de 

onderstaande acht hypotheses. 

1. Respondenten van wie de woning een gebrek aan ruimte vertoont, zullen 

emstigere problemen ervaren (emst) met een hogere kans op negatieve 

consequenties voor de toekomst (kwetsbaarheid), dan respondenten van wie de 

woning geen gebrek vertoont. 
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2. Naarmate respondenten problemen als emstiger ervaren en de kans op 

problemen als gevolg van een gebrek aan ruimte in de woning hoger achten 

(kwetsbaarheid), zullen ze een sterkere intentie hebben voor het uitvoeren van 

een bouwkundige aanpassing (hypothese 2a) of voor een verhuizing 

(hypothese 2b ). 

3. Respondenten die kiezen voor een aanpassing van de woonsituatie, beoordelen 

het gebrek dat de woning vertoont als minder emstig en met een lagere kans 

op negatieve consequenties, dan respondenten die niet kiezen voor een 

aanpassing van de woonsituatie. 

Toelichting: In toepassingen van de PMT wordt over het algemeen gevonden dat de 

beoordeling van de dreiging (emst en kwetsbaarheid) een slechte voorspeller is voor 

de protectie motivatie. Een negatief feedback effect op de beoordeling van de dreiging 

van de aangepaste gedragsrespons, zou hiervoor een verklaring kunnen zijn (Milne, 

Sheeran & Orbell, 2000). Als men zich voomeemt de aangepaste gedragsrespons te 

adopteren, wordt de situatie als minder bedreigend beschouwd, aangezien men zich al 

heeft voorgenomen er iets aan te gaan doen. Men neemt als het ware een voorschot op 

de uit te voeren aangepaste gedragsrespons. Rokers die zich hebben voorgenomen te 

stoppen (hoge protectie motivatie) zullen zich dus wellicht minder zorgen maken over 

de schadelijke gevolgen ervan, omdat men er niet langer kwetsbaar voor is als men is 

gestopt. In dit onderzoek zal nagegaan warden in hoeverre er sprake is van een 

dergelijk feedback effect van de protectie motivatie op de beoordeling van de dreiging 

in de vorm van emst en kwetsbaarheid. 

4. Hogere waargenomen belemmeringen leiden tot een lagere eigen effectiviteit. 

5. Een hogere eigen effectiviteit en respons effectiviteit leiden tot een hogere 

intentie voor het uitvoeren van een bouwkundige aanpassing (hypothese 5a). 

Terwijl hoger ervaren overlast (hypothese 5b) en respons kosten (hypothese 

5c) die een verbouwing met zich meebrengt (de respons kosten), leiden tot een 

lagere intentie voor het uitvoeren van een bouwkundige aanpassing. 
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Toelichting: Uit hypothese 4 en 5 is af te leiden dat er sprake is van een indirect effect 

van de waargenomen belemmeringen op de protectie motivatie. Dat wil zeggen dat de 

waargenomen belemmeringen via eigen effectiviteit een effect hebben op de protectie 

motivatie. De rol van de eigen effectiviteit tussen de waargenomen belemmeringen en 

de protectie motivatie wordt mediatie genoemd (Baron & Kenny, 1986). 

6. Respondenten die emstige problemen ervaren (emst) en de kans op problemen 

als gevolg van een gebrek aan ruimte in de woning hoog achten 

(kwetsbaarheid), maar een lage eigen effectiviteit en respons effectiviteit 

hebben, zullen een minder sterke intentie hebben om een bouwkundige 

aanpassing uit te voeren dan respondenten die een hoge eigen effectiviteit en 

respons effectiviteit hebben (boemerang interactie-effect). 

Toelichting: Als de invloed van een variabele op een bepaalde uitkomst afhangt van 

een andere variabele, wordt dat moderatie genoemd (Baron & Kenny, 1986). 

Hypothese 6 zou daarom ook als volgt geformuleerd kunnen worden: De invloed van 

de beoordeling van de emst van een gebrek en de kwetsbaarheid voor de schadelijke 

gevolgen van het gebrek op de intentie om een bouwkundige aanpassing uit te voeren 

wordt gemodereerd door de eigen effectiviteit en de respons effectiviteit. 

7. Een intentie tot het uitvoeren van bouwkundige aanpassingen, leidt tot de 

uitvoering van bouwkundige aanpassingen. 

8. Een hogere beoordeling van de aantrekkelijkheid van bouwkundige 

aanpassingen leidt tot een hogere intentie tot het uitvoeren van bouwkundige 

aanpassingen. 

Hiermee is het theoretische kader voor de uitvoering van dit onderzoek in kaart 

gebracht. In Figuur 3 zijn de hypotheses grafisch weergegeven. De nummering van de 

pijlen in de figuur komt overeen om met de nummering van de hypotheses. Het 

plusteken bij een nummer van een hypothese geeft aan dat het gaat om een positief 

verband. Dat wil zeggen dat het concept aan het begin van de pijl, het concept waar de 

pijl naar wijst, versterkt. Een minteken bij een nummer van een hypothese staat voor 

een negatief verband, wat inhoudt dat het concept waar de pijl naar wijst, wordt 
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verzwakt door het concept aan het begin van de pijl. Bij pijl 6 is in plaats van een 

geplaatst plus- of een minteken, aangegeven dat het om een interactie gaat. 

Figuur 3 
Het onderweksmodel dat door de 8 hypotheses wordt beschreven 
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De hierboven beschreven veronderstellingen worden getoetst in een onderzoek onder 

een groep eigenaar-bewoners. Hoe dit onderzoek is opgezet, wordt in het volgende 

hoof dstuk beschreven. 
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3. Methoden 
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier de opgestelde hypotheses getest 

worden. Dit wordt gedaan in vier paragrafen. De eerste paragraaf gaat in op de 

samenstelling van de steekpoef. In de tweede, derde en vierde paragraaf wordt 

beschreven hoe de concepten uit de hypotheses meetbaar zijn gemaakt. 

3 .1. De samenstelling van de steekproef 

Dit onderzoek is opgezet als verdieping op de resultaten van een eerder onderzoek 

onder eigenaar-bewoners, dat is uitgevoerd door het onderzoeksbureau HPR Bouw. 

Dit eerdere onderzoek gaf niet alleen inzicht in de uitgevoerde en geplande 

bouwkundige aanpassingen, maar ook in de toegepaste bouwmaterialen (HPR Bouw, 

2000). Een aantal respondenten van het onderzoek van HPR Bouw is gevraagd om 

mee te werken aan de verdieping van de resultaten in een nieuw onderzoek. 

De respondenten die zijn aangeschreven voor deelname aan het nieuwe onderzoek, 

zijn geselecteerd op basis van kenmerken van de woning en de 

huishoudenssamenstelling die bekend zijn uit de resultaten van het onderzoek van 

HPR Bouw. Allereerst moesten de personen in de selectie in een eengezinswoning 

wonen. Dit zijn woningen op een eigen stuk grond. Hiermee worden appartementen 

uitgesloten. Hier is voor gekozen, omdat alleen bij eengezinswoningen de 

mogelijkheid bestaat om de woning uit te breiden. Alleen woningen met ten minste 

een woonkamer en ten minste een slaapkamer zijn geselecteerd. Woningen die hier 

niet aan voldoen kunnen niet beschouwd worden als een typische eengezinswoningen 

en worden dus uitgesloten. Dit is gedaan om de resultaten van het onderzoek beter 

generaliseerbaar te maken voor het dominante woningtype van eigenaar-bewoners. 

Alleen huishoudens met meer dan twee personen zijn geselecteerd voor deelname. 

Daar is nog aan toegevoegd dat ten minste een lid van het huishouden in de leeftijd 

van 2 tot 20 jaar is, in hetjaar voorafgaand aan het onderzoek van HPR Bouw. Het 

gebruik van de woning wordt namelijk voor een groot deel bepaald doordat deze 

gedeeld moet worden met de andere gezinsleden. Met de keuze voor de genoemde 

leeftijdscategorie, zijn huishoudens met kinderen vertegenwoordigd in de steekproef, 

wat tevens sterk bepalend is voor het gebruik van de woning. 

Het onderzoek van HPR Bouw bevat ook gegevens met betrekking tot geplande 

bouwkundige aanpassingen van de plattegrond van de woning. Bij het trekken van de 
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steekproef is een 50:50 verdeling aangehouden voor respondenten die een dergelijke 

bouwkundige aanpassing van plan waren en respondenten die geen bouwkundige 

aanpassing van plan waren. Dit maakt het mogelijk het effect van deze plannen op 

uitgevoerde bouwkundige aanpassingen te testen (ten behoeve van hypothese 7). 

In het nieuwe onderzoek is het gebrek dat de woning vertoont, als volgt 

geoperationaliseerd. Het aantal kamers (exclusief de woonkamer) in de woning wordt 

in verband gebracht met het aantal personen in het huishouden. Als het aantal 

personen in het huishouden groter is dan het aantal kamers (exclusief de woonkamer) 

dan wordt dit beschouwd als een woning die een gebrek vertoont. De benadering is 

natuurlijk normatief, maar geeft met de beschikbare gegevens een inschatting van de 

druk die er bestaat op de beschikbare ruimte in de woning. Er wordt verondersteld dat, 

wanneer er sprake is van druk (de woning vertoont een gebrek), de ernst van 

problemen in het gebruik van de woning en de kwetsbaarheid voor negatieve 

consequenties van deze problemen hoger zullen zijn (hypothese 1 ). 

Binnen de steekproef voor het nieuwe onderzoek is ook een verhouding van 50:50 

aangehouden tussen respondenten met een woning die ruimtegebrek vertoont en 

respondenten met een woning zonder ruimtegebrek. Hierdoor is het mogelijk om 

hypothese 1 te testen. 

In Tabel 1 wordt weergegeven hoe de steekproef en de respons verdeeld zijn naar de 

condities van gebrek en plannen. Het lijkt erop dat de groep uit de steekproef met een 

woning die een ruimtegebrek vertoont, naar verhouding meer respons heeft 

opgeleverd dan de groep zonder ruimtegebrek. Dit effect is echter niet significant (x2 

(1, N=250) = 2.90, p > .05). Er is ook geen verschil in de mate van respons tussen de 

groep met plannen en zonder plannen (x2 (1, N=250) = .19, p > .05). 
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Tabel 1 • 
Omvang steekproef en respons naar gebrek en verbouw-plannen 

Aanwezi~heid ~ebrek 

Geen gebrek Gebrek Totaal 
Geen plannen 

N 66 66 132 

n 39 44 83 

% 59,1% 66,7% 62,9% 

Wei plannen 

N 63 55 118 

n 38 37 75 

% 60,3% 67,3% 63,6% 

Totaal 

N 129 121 250 

n 77 81 158 

% 59,7% 66,9% 63,2% 

In totaal werden 250 respondenten uit het onderzoek van HPR Bouw geselecteerd 

voor deelname aan het huidige onderzoek. De steekproef is niet helemaal gelijk 

verdeeld over de verschillende condities, omdat er te weinig respondenten 

beschikbaar waren met plannen. 

De geselecteerde 250 respondenten hebben een schriftelijke vragenlijst toegestuurd 

gekregen waarin door middel van gesloten vragen de concepten uit het geschetste 

onderzoeksmodel (Figuur 3) gemeten worden. In de volgende paragrafen van dit 

hoof dstuk wordt beschreven hoe de vragen voor de verschillende theoretische 

concepten zijn opgesteld. 

3.2. Meting van de beoordeling van de dreiging 

De PMT maakt bij de beoordeling van de dreiging onderscheid tussen de 

waargenomen emst van de dreiging en de kwetsbaarheid van het individu voor de 

dreiging. De metingen hiervoor worden gepresenteerd in twee subparagrafen. 

3.2.1. Ernst van het gebrek dat de woning vertoont 

Dit onderdeel van het onderzoeksmodel is gemeten met negen items die elk 

betrekking hebben op een bepaald aspect van het gebruik van de ruimtes in de woning 

(opbergen van spullen, huishoudelijk werk, bureauwerk, beoefening van hobby's, 

rust, slapen, privacy, persoonlijke verzorging, ontvangst van gasten). De respondenten 

"Eigenaardige-bewoners" 19 



Rolf Dankers, 0417028 April 2006 

is gevraagd de ruimte te beoordelen die de huidige woning biedt voor deze negen 

items. Men heeft geantwoord op een vijfpuntsschaal die loopt van "absoluut 

onvoldoende" tot "absoluut voldoende" met een neutraal middelpunt (gecodeerd als 1 

tot 5). Als de ruimte als onvoldoende wordt beoordeeld is het gebrek emstig. 

De negen items zijn onderworpen aan een factor analyse, die resulteert in twee 

componenten met een eigenwaarde hoger dan 1 ( 4.25 en 1.10). Deze componenten 

verklaren samen 59% van de aanwezige variantie. In de eerste component zijn zes 

items vertegenwoordigd (opbergen van spullen, huishoudelijk werk, bureauwerk, 

beoefening van hobby's, persoonlijke verzorging, ontvangst van gasten). In de tweede 

component zijn de overige drie items vertegenwoordigd, te weten rust, slapen en 

privacy. Een betrouwbaarheidsanalyse van de negen items levert een a van .86 op. 

Waarbij elk item een positieve bijdrage levert aan de totale a. De a laat een hoge 

waarde zien voor alle items. Ondanks het feit dat de factoranalyse twee componenten 

bloot legt, wordt daarom verondersteld dat de totale schaal toch voldoende samenhang 

vertoont. Er wordt een schaal geconstrueerd voor het concept emst. Deze schaal is het 

rekenkundige gemiddelde van de negen items. In de volgende paragraaf wordt de 

meting van de kwetsbaarheid gepresenteerd. 

3.2.2. Kwetsbaarheid voor het gebrek dat de woning vertoont 

Dit onderdeel van het onderzoeksmodel is in de vragenlijst omschreven als de 

verwachting dat het gebrek, dat de woning vertoont, tot negatieve gevolgen zal leiden 

voor het gebruik van de woning. In de vragenlijst zijn hiervoor dezelfde negen items 

gebruikt, die ook ter beoordeling zijn voorgelegd voor het meten van de emst van het 

gebrek (opbergen van spullen, huishoudelijk werk, bureauwerk, beoefening van 

hobby's, rust, slapen, privacy, persoonlijke verzorging, ontvangst van gasten). De 

respondenten is gevraagd om voor elk item aan te geven in hoeverre men er 

problemen voor verwacht in de huidige woning. Waarbij de antwoordmogelijkheden 

lopen van "zeer kleine kans" tot "zeer grote kans" op een vijfpuntsschaal (gecodeerd 

als 1 tot 5). Als de kans op problemen groot wordt geacht, is de kwetsbaarheid hoog. 

De schaal voor emst is ten behoeve van de analyses omgedraaid, zodat een hoge mate 

van emst overeenkomt met een hoge mate van kwetsbaarheid. 
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De voor deze negen items uitgevoerde factor analyse resulteert in een component met 

een eigenwaarde hoger dan 1 (5.12). Deze component verklaart 57% van de variantie. 

De hoge waarde van a = .90 die de betrouwbaarheidsanalyse van deze negen items 

oplevert en de positieve bijdrage van elk item hieraan, wijzen op een hoge onderlinge 

samenhang. Het samenvoegen van de items in een schaal voor het concept 

kwetsbaarheid is daarmee gerechtvaardigd. Hiertoe wordt over deze negen items het 

rekenkundige gemiddelde bepaald. De nieuwe schaal wordt "kwetsbaarheid" 

genoemd. In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe de waargenomen 

belemmeringen zijn gemeten. 

3.3. Meting van waargenomen belemmeringen 

Een eigenaar-bewoner heeft al dan niet bronnen tot zijn beschikking om een 

bouwkundige aanpassing uit te voeren. Er zijn ook obstakels die de uitvoering in de 

weg zullen staan. Obstakels nemen vaak de vorm aan van ontoereikende bronnen. Als 

het gaat om bouwkundige aanpassing van de woning is het de vraag, in hoeverre de 

woning het toelaat om aangepast te worden. Is er de ruimte in en rond de woning om 

de aanpassing uit te voeren? Is de woning niet te oud om een aanpassing uit te 

voeren? Daamaast is het ook de vraag of de bewoner in staat is om de bouwkundige 

aanpassing uit te voeren. Heeft men voldoende vaardigheden en kennis? Kan men het 

betalen? 

Om de waargenomen belemmeringen in kaart te brengen is in dit onderzoek aan de 

hand van zeven items gemeten in hoeverre men opziet tegen een bouwkundige 

aanpassing. Ziet men er tegen op omdat men te oud is, omdat men niet over 

bouwkundige vaardigheden of kennis beschikt, omdat men er geen geld voor heeft, 

omdat de woning te oud is, omdat er geen ruimte voor is in de woning of omdat er 

geen ruimte voor is rondom de woning? Respondenten hebben voor de beantwoording 

van deze vragen gekozen tussen vijf mogelijkheden die lopen van "helemaal mee 

oneens" (gecodeerd als 1) en "helemaal mee eens" (gecodeerd als 5), met "neutraal" 

als middelpunt (gecodeerd als 3). 

De uitgevoerde factor analyse op deze zeven items resulteert in twee componenten 

met een eigenwaarde hoger dan 1 (2.17 en 1.33). Orie van de zeven items worden 

vertegenwoordigd in de eerste component, te weten ouderdom van de bewoner, niet 
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beschikken over bouwkundige vaardigheden en niet beschikken over bouwkundige 

kennis. In de tweede componenten vinden we de resterende vier items (geen geld, 

woning te oud, geen ruimte in de woning en geen ruimte rondom de woning). De 

betrouwbaarheidsanalyse van de zeven items geeft als resultaat a= .72, waarbij deze 

waarde enigszins wordt gedrukt door de items over de ouderdom van de bewoner en 

de ruimte rondom de woning. Hoewel de factoranalyse twee componenten oplevert, 

kan uit de waarde van a worden af geleid dat de zeven items onderling voldoende 

samenhang vertonen om ze samen te voegen in een schaal. Dit is gedaan door het 

rekenkundige gemiddelde van de zeven items te bepalen. Deze nieuwe schaal wordt 

aangeduid als "waargenomen belemmeringen". De volgende paragraaf be vat een 

beschrijving van de meting van de respons kosten en de overlast. 

3.4. Meting van respons kosten en overlast 

De uitvoering van een bouwkundige aanpassing brengt kosten met zich mee, die 

binnen de PMT worden aangeduid als respons kosten. In dit onderzoek wordt naast de 

respons kosten, ook de overlast beschouwd, die een bouwkundige aanpassing met zich 

meebrengt. Als respons kosten zijn de volgende drie aspecten opgevoerd: financien, 

tijd, moeite. Een verbouwing van de woning vindt meestal plaats als de woning nog 

gewoon wordt bewoond. Hierdoor levert een verbouwing overlast op. In bet huidige 

onderzoek zijn drie verschillende soorten van overlast gemeten, die zich voordoen bij 

een verbouwing: geluidsoverlast, overlast door bouw- en sloopafval en overlast door 

bouwstof. 

De drie items over de kosten van een bouwkundige aanpassing zijn als stellingen 

geponeerd ("Een verbouwing kost te veel geld/tijd/moeite. "), waarop geantwoord kon 

worden op een vijfpuntsschaal die loopt van "helemaal mee oneens" (gecodeerd als 1) 

tot "helemaal mee eens" (gecodeerd als 5), met "neutraal" als middelpunt (gecodeerd 

als 3). De antwoordmogelijkheden voor de drie items over overlast strekken van "heel 

weinig overlast" (gecodeerd als 1) tot "heel veel overlast" (gecodeerd als 5). Het 

middelpunt van de schaal is bier aangeduid als "niet weinig I niet veel overlast" en 

gecodeerd als 3. 

De zes items ( drie voor de respons kosten en drie voor overlast van een bouwkundige 

verbouwing) zijn samen onderworpen aan een factor analyse. Deze analyse resulteert 
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in twee componenten met een eigenwaarde groter dan 1 (2.97 en 1.41), die samen 

73% van de aanwezige variantie verklaren. In de eerste component zijn de items met 

betrekking tot de overlast vertegenwoordigd. De tweede component omvat de items 

met betrekking tot de respons kosten. Voor de drie items over de overlast van een 

bouwkundige aanpassing uit de eerste component is een betrouwbaarheidsanalyse 

uitgevoerd. Deze resulteerde in a= .87, waarbij geluidsoverlast deze waarde drukt. 

Dit is voldoende bewijs voor het feit dat het hier gaat om een achterliggend concept. 

De drie items worden daarom samengevoegd door het rekenkundige gemiddelde te 

bepalen. De nieuwe schaal wordt aangeduid als "overlast". De drie items over de 

kosten van een bouwkundige aanpassing uit de tweede component zijn ook 

onderworpen aan een betrouwbaarheidsanalyse (a= .72). Het niveau van a staat toe 

dat de drie items kunnen worden samengesteld tot een schaal (door het bepalen van 

het rekenkundige gemiddelde over de drie items), die wordt aangeduid als "kosten". 

De meting van de protectie motivatie wordt toegelicht in de volgende paragraaf. 

3.4. Meting van protectie motivatie 

De protectie motivatie is de intentie om de aangepaste gedragsrespons aan te nemen 

(Rogers & Prentice-Dunn, 1997). Binnen het onderzoek heeft de aangepaste 

gedragsrespons verschillende verschijningsvormen. Op de eerste plaats is er de 

bouwkundige aanpassing van de woning en op de tweede plaats kan een verhuizing 

beschouwd worden als een aangepaste gedragsrespons. De verschillende 

verschijningsvormen hebben met elkaar gemeen dat ze gericht zijn op het wegnemen 

van eventuele gebreken in de woonsituatie. In deze paragraaf zal duidelijk gemaakt 

worden hoe deze zijn gemeten binnen dit onderzoek. In subparagraaf 3.4.1 wordt dit 

gedaan voor de intentie voor de uitvoering van een bouwkundige aanpassing en in 

subparagraaf 3.4.2 komt de operationalisatie van de verhuis-intentie aan de orde. 

3.4.1. lntentie voor de uitvoering van een bouwkundige aanpassing 

De respondenten is gevraagd om voor negen bouwkundige aanpassingen de kans in te 

schatten dat men deze zal gaan uitvoeren. De antwoordmogelijkheden daarvoor 

bevinden zich op een schaal van 1 tot 5 ( 1 = zeer kleine kans, 2 = kleine kans, 3 = niet 

kleine I niet grote kans, 4= grote kans, 5 = zeer grote kans). Uit de negen items 

worden er drie gekozen waarop de hypotheses zullen worden getoetst. Daarbij is de 

voorkeur uitgegaan naar de items die de meest geschikte verdeling van de gegeven 
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antwoorden laten zien. Door middel van beschrijvende statistiek is de geschiktheid 

van de items met betrekking tot een uit te voeren bouwkundige aanpassing in kaart 

gebracht. Met geschiktheid wordt bedoeld in hoeverre de verdeling lijkt op de 

normale verdeling. Om dit te kunnen beoordelen zijn de skewness en kurtosis van de 

negen verdelingen bepaald. Samen met de andere belangrijke aspecten van de negen 

verdelingen, worden de skewness en kurtosis in Tabel 2 gepresenteerd. 

Tabel2 
Beschrijvende statistiek van de intentie om een bouwkundige aanpassing uit te voeren 

Protectie Motivatie N M SD Skewness Kurtosis 

1. Bestaande ruimte uitbouwen 146 1.63 1.10 1.86 2.64 

2. Zolderruimte verbouwen 143 2.03 1.34 1.03 -0.27 

3. Andere ruimte verbouwen 144 2.10 1.32 0.91 -0.50 

4. Ruimte splitsen 142 1.38 0.84 2.53 6.23 

5. Nieuwe ruimte aanbouwen 141 1.33 0.80 2.99 9.52 

6. Aanbouw bij de woning trekken 142 1.44 0.99 2.54 5.76 

7. Serre aanbouwen 141 1.74 1.10 1.36 0.84 

8. Extra verdieping plaatsen 141 1.33 0.86 3.00 8.90 

9. Andere verbouwing 38 2.97 1.65 -0.07 -1.66 

De skewness is een maat voor de symmetrie van de verdeling van de antwoorden. Als 

de verdeling symmetrisch is zoals de normale verdeling, is de skewness 0. Een 

positieve skewness wijst op a-symmetrie door een verschuiving naar links en een 

negatieve skewness wijst op een verschuiving naar rechts. Uit de hoge positieve 

waarden van de skewness is af te lezen dat het zwaartepunt van de waamemingen aan 

de linkerkant van de schaal ligt. Dit blijkt ook uit de lage waarden van de 

gemiddelden. Blijkbaar heeft het grootste deel van de respondenten geen plannen om 

een in de vragenlijst omschreven bouwkundige aanpassing uit te voeren. 

De Kurtosis is een maat voor de steilheid van de grafiek van de antwoorden. Hoe 

hoger de waarde hoe steiler de piek bij het gemiddelde. De normale verdeling heeft 

een Kurtosis van 0 (in dit geval). 

Uit de gegevens komen de intenties voor de uitvoering van de bouwkundige 

aanpassingen 2 (zolderruimte verbouwen), 3 (andere ruimte verbouwen) en 7 (serre 

aanbouwen) uit de bus als items met een geschikte verdeling, omdat voor deze items 

de skewness en de kurtosis het dichtst bij 0 liggen. De verdelingen lijken dus het 
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meest op de normale verdeling en zijn daardoor het meest geschikt voor de uitvoering 

van statistische analyses. Daarom zullen deze items gebruikt worden in de analyses. 

De andere items blijven buiten beschouwing. In de volgende paragraaf wordt 

beschreven hoe de verhuis-intentie (als een vorm van protectie motivatie) is gemeten. 

3.4.2. Verhuis-intentie 

De intentie om te verhuizen wordt ook beschouwd als een vorm van protectie 

motivatie, omdat deze gericht is op het opheffen van gebreken in de woonsituatie. De 

verhuis-intentie is in zes items geoperationaliseerd in de vragenlijst, waarbij is 

gevraagd in hoeverre men de huidige woning zou willen verruilen voor een andere 

woning die meer kamers, grotere kamers, meer bergruimte of een groter kavel biedt 

dan wel van een ander type is of nieuwer is. De antwoordmogelijkheden op deze 

vragen lopen van "zeker niet" tot "zeker wel" op een vijfpuntsschaal met een neutraal 

middelpunt (gecodeerd als 1 tot 5). 

De factor analyse onderschrijft dat deze zes items een achterliggende component 

hebben (eigenwaarde 3.75), die 63% van de variantie verklaart. De 

betrouwbaarheidsanalyse toont een hoge a (.88), met een positieve bijdrage van elk 

individuele item. Het is dus verantwoord om uit deze zes items een enkele score voor 

verhuisgeneigdheid te berekenen als rekenkundig gemiddelde. 

Samen met de intenties om een bouwkundige aanpassing uit te voeren (drie stuks) telt 

dit onderzoek met de verhuis-intentie in totaal vier verschijningsvormen van de 

protectie motivatie. In de volgende paragraaf wordt toegelicht hoe de verschillende 

onderdelen van de beoordeling van de oplossing zijn gemeten. 

3.5. Meting van de beoordeling van de oplossing 

Met uitzondering van "een andere verbouwing" is voor alle bouwkundige 

aanpassingen waarvoor aan de respondent is gevraagd hoe groot men de kans acht 

deze uit te gaan voeren, ook gevraagd hoe positief men er tegenover staat 

(aantrekkelijkheid in hypothese 8), hoe makkelijk deze uitvoerbaar zijn (eigen 

effectiviteit in hypothese 5) en in hoeverre deze een goede oplossing zijn voor een 

gebrek aan kamers (respons effectiviteit in hypothese 5). Voor de aantrekkelijkheid 

lopen de antwoordmogelijkheden van "zeer positief' tot "zeer negatief' op een 
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vijfpuntsschaal, met een neutraal middelpunt. Deze schaal is ten behoeve van de 

analyses omgedraaid zodat een hoge score op deze variabelen overeenkomt met een 

positief standpunt ten aanzien van de bouwkundige aanpassingen. De 

antwoordmogelijkheden voor eigen effectiviteit varieren van "zeer moeilijk 

uitvoerbaar" tot "zeer makkelijk uitvoerbaar" op een vijfpuntsschaal met een neutraal 

middelpunt. De voorgestelde bouwkundige aanpassingen kunnen worden ingeschaald 

van "zeer slechte oplossing" tot "zeer goede oplossing" ten behoeve van de meting 

van respons effectiviteit. De toegepaste waarden voor deze variabelen lopen van 1 tot 

5. In dit onderzoek is ook gemeten welke bouwkundige aanpassingen men heeft 

uitgevoerd sinds de deelname aan het onderzoek van HPR Bouw. De volgende 

paragraaf laat zien welke vragen gesteld zijn over uitgevoerde bouwkundige 

aanpassmgen. 

3.6. Meting van uitgevoerde bouwkundige aanpassingen 

Binnen dit onderzoek wordt ook de relatie onderzocht tussen geplande en uitgevoerde 

bouwkundige aanpassingen (hypothese 7). Daarom is gevraagd welke van de 

bouwkundige aanpassingen (die ook gepresenteerd zijn voor de meting van de 

aantrekkelijkheid, de eigen effectiviteit, de respons effectiviteit en de protectie 

motivatie) men heeft uitgevoerd sinds het onderzoek door HPR Bouw. Als men 

aangeeft een of meerdere van de bouwkundige aanpassingen te hebben uitgevoerd, 

wordt dit beschouwd als een uitgevoerde bouwkundige aanpassing, die gebruikt kan 

worden bij het toetsen van hypothese 7. 

Hiermee zijn de voor de toetsing van de hypotheses relevante variabelen in kaart 

gebracht en meetbaar gemaakt. In het volgende hoofdstuk zal hiermee overgegaan 

worden tot het daadwerkelijk toetsen van de hypotheses. 
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de statistische analyses van de respons van 

bet onderzoek beschreven. Uitgangspunt van de analyses zijn de hypotheses uit 

paragraaf 2.2. De theoretische basis voor de hypotheses staat beschreven in hoofdstuk 

2. De samenhang tussen de verschillende hypotheses is weergegeven in bet 

onderzoeksmodel (zie Figuur 3). Het model valt uiteen in vijf onderdelen. Dit 

hoofdstuk bestaat daarom ook uit vijf onderdelen (paragraaf 4.1 tot en met paragraaf 

4.5). In bet eerste onderdeel (paragraaf 4.1) wordt gekeken naar de verbanden van bet 

gebrek dat de woning vertoont met de beoordeling van de emst en kwetsbaarheid van 

de met bet gebrek gepaard gaande dreiging voor het gebruik van de woning. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen respondenten die zich hebben voorgenomen een 

aanpassing uit te voeren en respondenten die geen voomemens voor aanpassingen 

hebben. Hypothese 1 en 3 worden in dit eerste onderdeel getest. Het tweede onderdeel 

(paragraaf 4.2) heeft betrekking op hypotheses 2a, 4, 5 (5a, 5b en 5c), 6 en 8. De 

determinanten van de intentie om een bouwkundige aanpassing uit te voeren uit bet 

onderzoeksmodel (Figuur 3) worden bier onderzocht. Aantrekkelijkheid, eigen 

effectiviteit, respons effectiviteit, waargenomen belemmeringen, respons kosten, 

overlast, emst, kwetsbaarheid en het gebrek dat de woning vertoont, worden hiervoor 

toegepast in een hierarchische regressie analyse van de intentie om een bouwkundige 

aanpassing uit te voeren. Bij deze analyse wordt rekening gehouden met eerder 

uitgevoerde bouwkundige aanpassingen. Uit hypothese 4 en 5 volgt dat de eigen 

effectiviteit het effect medieert van de waargenomen belemmeringen op de intentie 

om een bouwkundige aanpassing uit te voeren. In paragraaf 4.3 wordt deze mediatie 

getoetst. Paragraaf 4.4 beschrijft de toets van de beschikbare determinanten van de 

intentie om te verhuizen. De determinanten zijn emst, kwetsbaarheid en bet gebrek 

dat de woning vertoont. Dit heeft betrekking op hypothese 2b. In het vijfde onderdeel 

(paragraaf 4.5) worden de verbouw-plannen en het gebrek dat de woning vertoont als 

determinanten van uitgevoerde bouwkundige aanpassingen getoetst. Deze 

determinanten zijn afkomstig uit bet onderzoek van HPR Bouw (HPR Bouw, 2000). 

Hiermee wordt hypothese 7 onderzocht. 
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4.1. Het effect van bet gebrek op ernst en kwetsbaarheid 

Het eerste onderdeel heeft betrekking op de beoordeling door de respondent van het 

gebrek dat de woning vertoont. Er wordt onderzocht of respondenten met meer 

huisgenoten dan kamers in de woning, emstige problemen ervaren en kwetsbaarder 

zijn voor negatieve consequenties in de toekomst, dan respondenten bij wie het aantal 

huisgenoten en kamers in evenwicht zijn (hypothese 1 ). Ook wordt hier onderzocht 

wat het effect is van het kiezen voor een adaptieve benadering (Rogers & Prentice

Dunn, 1997) van de woonsituatie. De vraag die zal worden beantwoord, luidt als 

volgt: Verschillen respondenten die van plan zijn hun woonsituatie actief te 

veranderen van respondenten die er van af zien, in hun beoordeling van het gebrek dat 

de woning mogelijk vertoont? (Hypothese 3.) In Figuur 4 wordt getoond welke 

verbanden worden onderzocht. 

Figuur 4 
Onderzaeksmodel van test voor hypothese 1 en hypothese 3 

ernst van het gebrek van dew oning 
gebrek van de 

r----+ 
kw etsbaarheid voor negatieve 

aanpasser 
woning 1 + consequenties van het gebrek 3 feedback -

(beoordeling van de dreiging) 

De respondenten die hebben aangegeven van plan te zijn om te verhuizen of om te 

verbouwen zijn aangemerkt als aanpassers. Met behulp van een variantie analyse 

kunnen de aanpassers worden vergeleken met de niet-aanpassers. Daarbij is ook het 

gebrek dat de woning al dan niet vertoont als onafhankelijke variabele toegevoegd. In 

Tabel 3 en Tabel 4 zijn de gemiddelden en standaard deviaties opgenomen van de 

beoordeling van de emst en kwetsbaarheid onder de verschillende condities. 

Op een schaal van 1 tot 5 valt de gemiddelde beoordeling van emst (Tabel 3) onder 

het rniddelpunt. Respondenten zijn dus over het algemeen geneigd om de problemen 

in de woonsituatie als niet emstig te beoordelen. De gemiddelde kans op het ontstaan 

van (meer) problemen in de woonsituatie wordt laag geschat (Tabel 4, kwetsbaarheid; 

< 2 op een schaal van 1 tot 5). 
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Tabel 3 
Gemiddelden (standaard deviaties, ce/groottes) van de beoordeling van de ernst naar conditie 

Niet-aanpasser 

Aanpasser 

Totaal 

Tabel 4 

Aanwezigheid gebrek 

Geen gebrek Gebrek 

1.95 (.55, n = 43) 

2.11 (.53, n = 68) 

2.05 (.54, n = 111) 

2.31 (.61, n = 20) 

2.61 (.64,n=19) 

2.46 (.63, n = 39) 

Totaal 

2.07 (.59, n = 63) 

2.22 (.59, n = 87) 

2.15 (.59,n=l50) 

Gemiddelden (standaard deviaties, ce/groottes) van de beoordeling van de kwetsbaarheid naar 
conditie 

Niet-aanpasser 

Aanpasser 

Totaal 

Aanwezigheid gebrek 

Geen gebrek Gebrek 

1.76 (.59, n = 43) 

1.93 (.64, n = 68) 

1.86 (.63, n = 111) 

2.06 (.57, n = 20) 

2.37 (.78, n = 19) 

2.22 (.69, n =39) 

Totaal 

1.85 (.60, n = 63) 

2.03 (.70, n = 87) 

1.95 (.66, n =150) 

Uit de resultaten van de variantie analyses blijkt dat de aanwezigheid van een gebrek 

aan de woning de beoordeling van de emst, F(l, 146) = 16.82, p < .05, en de 

beoordeling van de kwetsbaarheid, F(I, 146) = 9.90, p < .05, bei'nvloedt. Of de 

respondent een aanpasser is of niet is eveneens van invloed op de beoordeling van de 

emst, F(l, 146) = 4.79, p < .05, en de beoordeling van de kwetsbaarheid F(l, 146) = 
4.10, p < .05. Het effect van het gebrek op emst is niet afhankelijk van het feit of de 

respondent een aanpasser is of niet, F(l, 146) = 0.49, p > .05. Dit geldt ook voor het 

effect van het gebrek op kwetsbaarheid, F(l, 146) = 0.33, p > .05. Er is dus geen 

sprake van interactie tussen het gebrek dat de woning vertoont en het feit of men een 

aanpasser is of niet. 

Wanneer in de variantie analyse rekening wordt gehouden met de verschillen in de 

celgroottes, veranderen de eff ecten van gebrek (op emst F( 1, 146) = 17 .10, p < .05 en 

op kwetsbaarheid F(l, 146) = 10.07, p < .05) en blijken de effecten van voorgenomen 

aanpassingen er niet meer echt toe te doen (op emst F(l, 146) = 2.73, p > .05 en op 

kwetsbaarheid F(l, 146) = 2.69, p > .05). Het interactie-effect op emst blijft 

onveranderd, F(l, 146) = 0.49, p > .05, evenals het interactie-effect op kwetsbaarheid, 

F(l, 146) = 0.33, p > .05. Uit de resultaten van de variantie analyse moet 

geconcludeerd worden dater aanwijzingen zijn, dat het gebrek van invloed is op de 
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ernst en kwetsbaarheid. Bewoners van woningen die een gebrek vertonen, beoordelen 

de woonruimte minder positief dan bewoners van woningen zonder gebrek. Dit gaat 

ook op voor de beoordeling van de kans op toekomstige problemen die zouden 

kunnen ontstaat in de woning. Deze bewoners zijn dus kwetsbaarder. Hypothese 1 

wordt ondersteund. 

Het gevonden effect van voorgenomen aanpassingen duidt er op dat aanpassers 

negatiever zijn over de woonsituatie dan niet aanpassers, hoewel bet bewijs hiervoor 

uiterst zwak is, omdat bet verdwijnt wanneer in de analyses wordt gecontroleerd voor 

de effecten van celgroottes. Het gevonden (zwakke) effect is omgekeerd aan water in 

hypothese 3 is verondersteld. De groep aanpassers is actiever bezig met de 

woonsituatie en er is daardoor waarschijnlijk ook kritischer over. Het kan echter niet 

voldoende uitgesloten worden dat dit effect wordt veroorzaakt door een verschil in 

celgroottes, waardoor hypothese 3 niet nader geanalyseerd kan worden en moet 

worden verworpen. 

In de volgende paragraaf worden de resultaten beschreven van regressie analyses van 

de intentie om een bouwkundige aanpassing uit te voeren. 

4.2. De determinanten van de intentie een bouwkundige aanpassing uit te voeren 

Hierarchische regressie analyses zijn toegepast om de effecten van de determinanten 

op de intentie om een bouwkundige aanpassing uit te voeren in kaart te brengen. Dit is 

gedaan voor drie verschillende bouwkundige aanpassingen: bet verbouwen van de 

zolderruimte tot woonruimte, bet verbouwen van een andere ruimte tot woonruimte en 

bet aanbouwen van een serre. Hier gaat bet dan om bet toetsen van de 

veronderstellingen die ten grondslag liggen aan bet onderzoeksmodel en beschreven 

worden door hypotheses 2a, 4, 5 (5a, 5b en 5c), 6 en 8. De volgende determinanten 

zijn bier van toepassing: ernst, kwetsbaarheid, waargenomen belemmeringen, eigen 

effectiviteit, respons effectiviteit, kosten, overlast en aantrekkelijkheid. Voor bet 

uitvoeren van de analyses zijn nog twee variabelen toegevoegd. Allereerst is bet nodig 

om te controleren voor bet effect van uitgevoerde verbouwingen in bet verleden. Uit 

onderzoek is gebleken dat ervaring en gedrag uit bet verleden belangrijke factoren 

kunnen zijn in bet voorspellen van de protectie motivatie (Umeh, 2004). Daarom is de 

variabele met informatie over de sinds 2000 uitgevoerde bouwkundige aanpassingen 

"Eigenaardige-bewoners" 30 



Rolf Dankers, 0417028 April2006 

toegevoegd aan de modellen (zie paragraaf 3.6). Het gebrek dat de woning vertoont is 

ook opgenomen in de modellen. In Figuur 5 wordt getoond welke onderdelen van het 

onderzoeksmodel met de hierarchische analyses bekeken worden. 

De gemiddelden en standaard deviaties voor de determinanten zijn samengevat in 

Tabel 5. Alle determinanten zijn op de zelfde vijfpuntsschaal gemeten, waarbij de 

hoogste niveaus als een 5 zijn gescoord en de laagste niveaus een 1 hebben 

meegekregen. Omdat effectiviteit, respons effectiviteit, aantrekkelijkheid en intentie 

voor elke bouwkundige aanpassing zijn gemeten, verschillen de gemiddelden en 

standaard deviaties voor deze concepten voor de drie bouwkundige aanpassingen. De 

verschillen in de gemiddelden en standaard deviaties van de andere concepten komen 

voort uit de verschillen in de steekproefomvang. Uit de gegevens is op te maken dat 

de respondenten over het algemeen laag scoren op emst, kwetsbaarheid en 

waargenomen belemmeringen. De niveaus van kosten en overlast liggen ook onder 

het neutrale middelpunt (bij score 3). De haalbaarheid en effectiviteit van 

verbouwingen wordt hoog beoordeeld. Dit geldt ook voor de aantrekkelijkheid ervan. 

Wat betreft de intentie kan opgemerkt worden dat deze voor het verbouwen van een 

andere ruimte (dan de zolder) het hoogst is. De intentie om de zolderruimte te 

verbouwen doet daar niet veel voor onder. Voor het aanbouwen van een serre zijn 

over het algemeen lagere intenties gemeten. 

Onder de 127 respondenten van wie de plannen om de zolder te verbouwen zijn 

onderzocht, bevonden zich 35 respondenten van wie de woning een gebrek vertoont. 

Door 39 van hen is sinds 2000 een bouwkundige aanpassing van de woning 

uitgevoerd. Van de 124 respondenten van wie de plannen onderzocht zijn om een 

andere ruimte te verbouwen, hebben 31 een woning met een gebrek en 37 hebben 

eerder een bouwkundige aanpassing uitgevoerd. De 123 respondenten van wie de 

plannen om een serre aan te bouwen zijn onderzocht, hebben in 31 gevallen een 

gebrek aan de woning en 34 van hen hebben eerder een verbouwing uitgevoerd. 
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Figuur 5 
Onderzaeksmodel van test voor hypothese 2a, 4, 5 (5a, 5b en 5c), 6 en 8 
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Tabel5 
Gemiddelden en standaard deviaties van de voorspellers van de intentie voor drie bouwkundige 
aane.assingen 

'Zolderruimte Andere ruimte 
verbouwen verbouwen Serre aanbouwen 
(N = 127) (N = 124) (N = 121) 

Variabele M SD M SD M SD 

Ernst 2.15 0.60 2.12 0.57 2.12 0.58 

K wetsbaarheid 1.99 0.68 1.97 0.68 1.96 0.67 

W aargenomen Belemmeringen 2.27 0.66 2.26 0.67 2.26 0.68 

Eigen Effectiviteit 3.16 1.14 3.15 0.81 3.22 0.99 

Respons Effectiviteit 3.27 1.20 3.00 1.04 3.37 0.94 

Kosten 2.95 0.75 2.94 0.74 2.94 0.76 

Overlast 2.85 0.85 2.84 0.84 2.83 0.83 

Aantrekkelijkheid 3.17 1.24 3.06 1.10 3.22 1.20 

In ten tie 2.10 1.38 2.18 1.33 1.81 1.13 

Voorafgaand aan de hierarchische regressie analyse zijn de correlaties tussen de te 

analyseren variabelen bekeken. Voor de drie te analyseren bouwkundige aanpassingen 

zijn aparte tabellen met de correlaties opgebouwd (zie Bijlage 2, Tabel 1, 2 en 3). Uit 

de tabellen blijkt dat de intentie om een bouwkundige aanpassing uit te voeren sterke 

verbanden vertoont met eigen effectiviteit, respons effectiviteit en aantrekkelijkheid. 

Ernst en kwetsbaarheid staan minder sterk in verband met intentie. Opvallend is dat 

voor de intentie om een serre aan te bouwen de verbanden met emst en kwetsbaarheid 
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ontbreken. De verbanden tussen waargenomen belemrneringen enerzijds en emst en 

kwetsbaarheid anderzijds komen ook sterk naar voren. 

De drie hierarchische regressie analyses zijn als volgt opgebouwd. In de eerste stap 

zijn de effecten van uitgevoerde bouwkundige aanpassingen en het gebrek dat de 

woning vertoont ingevoerd. Ernst en kwetsbaarheid volgen in de tweede stap. De 

effecten van de beoordeling van de oplossing (waargenomen belemmeringen, eigen 

effectiviteit, respons effectiviteit, kosten en overlast) vormen de derde stap. Voor de 

vierde stap zijn de productterm van emst en kwetsbaarheid en de productterm van 

eigen effectiviteit en respons effectiviteit toegevoegd. In de vijfde stap volgt het 

product van de termen uit stap 4. Stap 6 bestaat uit de productterm van het 

samengestelde effect van emst en kwetsbaarheid en het samengestelde effect van 

eigen effectiviteit en respons effectiviteit3
. Aantrekkelijkheid is in de laatste stap 

toegevoegd, om te kunnen beoordelen of dit item nog iets extra' s bijdraagt aan de 

effecten van de determinanten uit de PMT. In Tabel 6, 7 en 8 zijn de resultaten van de 

drie hierarchische regressie analyses samengevat. 

3 
De toevoeging van de interactie-termen in de vorm van producten van de voorspellers in deze 

analyses vraagt om een nadere toelichting. Als er sprake is van meetfouten in de termen waaruit de 
producten zijn opgebouwd, wordt het moeilijker om significante effecten ervan te ontdekken (Jaccard 
& Wan, I 995). De betrouwbaarheid van het product is altijd lager dan de betrouwbaarheid van de 
meting van de termen waaruit de producten zijn opgebouwd. Dit komt doordat, als gevolg van de 
vermenigvuldiging de standaard fout toeneemt. Hierdoor verliest de test van de regressie coefficient 
van de interactieterm in de regressie analyse aan power (het wordt moeilijker om een foutieve 
hypothese te verwerpen) en bereikt de p-waarde niet het significante niveau. Door de interactie
hypotheses te formuleren als moderatie of mediatie is de kans groter dater significante effecten 
blootgelegd worden (Baron & Kenny, I 986). Het probleem met de betrouwbaarheid kan met de aanpak 
van Baron en Kenny (I 986) gedeeltelijk worden vermeden. Deze aanpak vereist echter gedetailleerde a 
priori kennis van de effecten, die niet altijd aanwezig is, om een geschikte analyse op te kunnen zetten. 
Het probleem met de betrouwbaarheid kan slechts grotendeels uitgeschakeld worden door de 
toepassing van Structural Equation Modelling (Jaccard & Wan, 1995). Door het explorerende karakter 
van dit onderzoek ontbreekt de benodigde informatie om de interacties vooraf te specificeren. De 
kennis en software om Structural Equation Modelling toe te kunnen passen is niet beschikbaar. Daarom 
is er in dit onderzoek voor gekozen om significante interactie effecten le identificeren met behulp van 
producttermen in de regressie analyse. 

"Eigenaardige-bewoners'' 33 



Rolf Dankers, 0417028 April2006 

Tabel6 
Samenvatting van Hierarchische Multiple Regressie Analyse voor de voorspellers van de intentie voor 
het verbouwen van de wlderruimte tot woonruimte (N = 127) 

Variabele B SEB !!. 
Stap 1 

Verbouwing -.01 .09 -.01 

Gebrek .06 .09 .06 

Stap 2 

Ernst .00 .13 .00 

K wetsbaarheid .28 .13 .28* 

Stap 3 

W aargenomen Belemmeringen .00 .09 .00 

Eigen Effectiviteit .12 .09 .12 

Respons Effectiviteit .52 .09 .49*** 

Kosten .07 .10 .07 

Overlast -.06 .09 -.06 

Stap 4 

Ernst x Kwetsbaarheid (a) .05 .08 .05 

Eigen Effectiviteit x Respons Effectiviteit (b) .10 .08 .10 

Stap 5 

ax b -.01 .10 -.01 

Stap 6 

(Ernst+ Kwetsbaarheid) x (EE+ RE) .22 .09 .21 * 

Stap 7 

Aantrekkelijkheid .43 .09 .42*** 
Voetnoot. Variabelen zijn gestandaardiseerd. EE= Eigen Effectiviteit. RE= Respons 
Effectiviteit. 
F(2, 124) = 0.20, p > .05, R2 = .00 voor Stap I; F(4, 122) = 2.49, p < .05, L1 R2 = .07 voor Stap 2; F(9, 
117) = 7 .60, p < .05, L1 R2 = .29 voor Slap 3; F(l 1, 115) = 6.40, p < .05, L1 R2 = .01 voor Stap 4; F(l 2, 
114) = 5.81,p < .05,L1 R2= .00 voor Stap 5; F(13, 113) = 6.15,p < .05,L1 R2= .03 voor Stap 6; F(14, 
112) = 8.43, p < .05, L1 R2 =.IO voor Slap 7. 

De drie modellen slagen er in een aanzienlijk deel van de intentie te verklaren 

(intentie voor het verbouwen van de zolderruimte: R2 = .51, p < .001; intentie voor het 

verbouwen van een ruimte: R2 = .44 p < .001; intentie voor het aanbouwen van een 

serre: R2 = .39 p < .001). Uit de resultaten blijkt dat kwetsbaarheid een voorspellende 

waarde heeft voor de intentie om zolderruimte te verbouwen. Voor de andere 

bouwkundige aanpassingen is er geen significant effect van kwetsbaarheid. Ernst 

komt niet naar voren als een significante determinant voor de intenties. Vooral 

aantrekkelijkheid en respons effectiviteit zijn significante determinanten. Eigen 

effectiviteit speelt alleen een rol bij de intentie om een andere ruimte te verbouwen. Er 

is een significant interactie-effect van de productterm in stap 6 van de analyse van de 

intentie om de zolderruimte te verbouwen. De aard van dit significante interactie

effect is in kaart gebracht volgens de methodiek die Baron en Kenny (1986) 
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Tabel 7 
Samenvatting van Hii!rarchische Multiple Regressie Analyse voor de voorspellers van de intentie voor 
het verbouwen van een ruimte tot woonruimte (N = 124) 

Variabele B SEB /3 
Stap 1 

Verbouwing .10 .09 .10 

Gebrek -.03 .09 -.03 

Stap 2 

Ernst .09 .13 .09 

K wetsbaarheid .23 .12 .24 

Stap 3 

W aargenomen Belemmeringen -.04 .10 -.04 

Eigen Effectiviteit .28 .10 .27 ** 
Respons Effectiviteit .27 .09 .27 ** 
Kosten -.01 .10 -.01 

Overlast -.02 .09 -.02 

Stap 4 

Ernst x Kwetsbaarheid (a) -.15 .08 -.15 

Eigen Effectiviteit x Respons Effectiviteit (b) -.04 .09 -.04 

Stap 5 

axb -.17 .13 -.15 

Stap 6 

(Ernst+ Kwetsbaarheid) x (EE+ RE) .14 .09 .12 

Stap 7 

Aantrekkelijkheid .39 .09 .38 *** 
Voetnoot. Variabelen zijn gestandaardiseerd. EE= Eigen Effectiviteit. RE= Respons 
Effectiviteit. 
F(2, 121) = 0.65, p > .05, R2 = .01 voor Slap 1; F(4, 119) = 3.33, p < .05, LI R2 = .09 voor Stap 2; F(9, 
114) = 5.27,p < .05,LI R2 = .19 voor Stap 3; F(l 1, 112) = 4.65,p < .05,LI R2 = .02 voor Stap 4; F(l2, 
111) = 4.45, p < .05, LI R2 = .01 voor Stap 5; F(l 3, 110) = 4.32, p < .05, LI R2 = .01 voor Stap 6; F(l 4, 
109)=6.22,p< .05,LI R2 = .11 voorStap7. 

voorstellen. De hypothese (6) die met deze interactieterm wordt onderzocht, is te 

omschrijven als moderatie (Baron & Kenny, 1986). Dit houdt in dat het effect van de 

voorspellende variabele (hier: emst en kwetsbaarheid) op, in dit geval de intentie om 

de zolderruimte te verbouwen, afbankelijk is van een derde variabele (in dit geval het 

niveau van eigen effectiviteit en respons effectiviteit). Om deze moderatie in kaart te 

brengen zijn de respondenten ingedeeld in twee groepen. De eerste groep omvat 

respondenten die onder het gemiddelde van eigen effectiviteit en respons effectiviteit 

scoren. In de tweede groep zitten alle overige respondenten, die de haalbaarheid en 

effectiviteit van een zolderverbouwing dus positiever beoordelen dan de respondenten 

uit de eerste groep. De twee groepen zijn vervolgens vergeleken op de regressie 

coefficienten van het effect van emst en kwetsbaarheid op de intentie om de 

zolderruimte te verbouwen. Voor het lage niveau van eigen effectiviteit en respons 
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Tabel 8 
Samenvatting van Hierarchische Multiple Regressie Analyse voor de voorspellers van de intentie voor 
het aanbouwen van een serre (N = 121) 

Variabele B SEB !!. 
Slap 1 

Verbouwing -.17 .IO -.16 

Gebrek .09 .09 .09 

Stap 2 

Ernst .08 .14 .08 
K wetsbaarheid -.05 .13 -.05 

Stap 3 

Waargenomen Belemmeringen -.07 .09 -.07 

Eigen Effectiviteit .18 .IO .18 

Respons Effectiviteit .38 .IO .37 *** 
Kosten -.04 .IO -.04 

Overlast -.09 .09 -.09 

Slap 4 

Ernst x Kwetsbaarheid (a) .16 .08 .16 

Eigen Effectiviteit x Respons Effectiviteit (b) .16 .09 . 15 

Stap 5 

axb -.05 . 13 -.04 

Stap 6 

(Ernst+ Kwetsbaarheid) x (EE+ RE) .09 .08 .09 

Stap 7 

Aantrekkelijkheid .28 . I I .27 * 
Voetnoot. Variabelen zijn gestandaardiseerd. EE= Eigen Effectiviteit. RE= Respons 
Effecliviteit. F(2, I I 8) = 2. I 8, p > .05, R2 = .04 voor Slap I; F(4, I 16) = 1.16, p > .05, L1 R2 = .00 voor 
Stap 2; F(9, 11 I)= 5.36, p < .05, L1 R2 = .26 voor Slap 3; F(l 1, I09) = 5. I 7, p < .05, L1 R2 = .04 voor 
Stap 4; F(l2, 108) = 4.71, p < .05, L1 R2 = .00 voor Slap 5; F(13, I07) = 4.54, p < .05, L1 R2 = .01 voor 
Stap 6; F(l4, I06) = 4.83, p < .05, L1 R2 = .04 voor Stap 7. 

effectiviteit kan niet worden vastgesteld dat de regressie coefficient afwijkt van 0 (/J = 
.03, p > .05). Voor respondenten die hoog gescoord hebben op eigen effectiviteit en 

respons effectiviteit, wijkt de regressie coefficient significant af van 0 (/J = .35, p < 

.005). Dit houdt in dat alleen voor de respondenten die vinden dat een verbouwing 

van de zolder haalbaar en effectief is, een hoger niveau van ernst en kwetsbaarheid 

leidt tot een sterkere intentie om deze verbouwing uit te voeren. Voor de overige 

respondenten is er geen verband tussen ernst en kwetsbaarheid enerzijds en de intentie 

om de zolderruimte te verbouwen anderzijds. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de hypotheses gedeeltelijk worden ondersteund 

door de resultaten van de hier omschreven hierarchische regressie analyses. Het 

veronderstelde effect van kwetsbaarheid (hypothese 2a) wordt in de resultaten 
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gedeeltelijk teruggevonden. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de 

veronderstelde effecten van waargenomen belemmeringen (hypothese 4) en ook de 

effecten van overlast en respons kosten die worden omschreven in hypothese 5, 

worden niet ondersteund. Het effect van respons effectiviteit wordt wel 

teruggevonden, terwijl er aanwijzingen zijn dat ook het veronderstelde effect van 

eigen effectiviteit aanwezig is (bij de intentie om een andere ruimte te verbouwen). 

Het interactie-effect dat omschreven wordt in hypothese 6 wordt ook gedeeltelijk 

(alleen voor de intentie de zolder te verbouwen) teruggevonden en het veronderstelde 

effect van aantrekkelijkheid (hypothese 8) wordt in alle drie de modellen ondersteund. 

In de volgende paragraaf wordt onderzocht of er sprake is van mediatie door eigen 

effectiviteit tussen waargenomen belemmeringen en de intentie om een bouwkundige 

aanpassing uit te voeren. 

4.3. Mediatie door eigen effectiviteit tussen waargenomen belemmeringen en 

protectie motivatie 

Volgens de voor dit onderdeel geformuleerde veronderstellingen (hypothese 4 en 5a) 

zou er sprake zijn van mediatie door eigen effectiviteit in het verband tussen 

waargenomen belemmeringen en protectie motivatie (de intentie om een 

bouwkundige aanpassing uit te voeren). Baron en Kenny (1986) bespreken een 

methode om een mediatie model te testen met behulp van een reeks van regressie 

modellen. Het eerste model test het effect van de onafhankelijke variabele op de 

medierende variabele. Het tweede model test het effect van de onafhankelijke 

variabele op de afhankelijke variabele. In het derde model ten slotte worden de 

effecten van zowel de onafhankelijke variabele en de medierende variabele op de 

afhankelijke variabele getest. Volgens Baron en Kenny ( 1986) is er sprake van 

mediatie als de effecten in de eerste 2 modellen en het effect van de medierende 

variabele op de afhankelijke variabele in het derde model significant zijn. Daamaast 

moet aan de voorwaarden worden voldaan dater geen meetfouten aanwezig zijn in de 

medierende variabele en dat de afhankelijke variabele geen voorspeller is van de 

medierende variabele. In Figuur 6 wordt de mediatie weergegeven die hier wordt 

onderzocht. Elke pijl in de figuur staat voor een verband dat volgens Baron en Kenny 

( 1986) moet worden getoetst. 
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Figuur 6 
Onderzaeksmodel voor de mediatie door eigen effectiviteit tussen waargenomen belemmeringen en 
protectie motivatie (hypothese 4 en Sa) 

eigen effectiviteit 

I 
van bouw kundige 

1 
4- aanpassingen Sa+ 

w aargenorren belerrrreringen intentie tot uitvoering 
voor de uitvoering van van bouw kundige 

bouw kundige aanpassingen - aanpassingen 

Voorafgaand aan de mediatie analyse worden eerst de verschillende variabelen nader 

bestudeerd. In Tabel 9, 10 en 11 worden de gemiddelden, standaard deviaties en de 

onderlinge correlaties van de waargenomen belemmeringen, eigen effectiviteit en de 

intentie voor de uitvoering van een bouwkundige aanpassing gepresenteerd. 

Tabel9 
Gemiddelden, Standaard Deviaties en Correlaties bij het Verbouwen van de Zolderruimte tot 
Woonruimte (N = 137) 

Variabele Gem. 

1. W aargenomen Belemmeringen 2.29 

2. Eigen effectiviteit 3.14 

3. Intentie 2.07 
Voetnoot. 
* p < .001. 

Alie variabelen zijn gestandaardiseerd. 

Tabel 10 

SD 2 3 

0.67 

1.15 -.06 

1.36 -.02 .33* 

Gemiddelden, Standaard Deviaties en Correlaties bij het Verbouwen van een Ruimte tot Woonruimte 
(N= 137) 

Variabele Gem. 

I . W aargenomen Belemmeringen 2.29 

2. Eigen effectiviteit 3.12 

3. Intentie 2.13 
Voetnoot. 
*p<.001. 

Alie variabelen zijn gestandaardiseerd. 

Tabel 11 

SD 2 3 

0.67 

0.83 -.13 

1.33 -.05 .39* 

Gemiddelden, Standaard Deviaties en Correlaties bij het Aanbouwen van een Serre (N = 133) 

Variabele Gem. SD 2 3 

I . W aargenomen Belemmeringen 2.28 0.68 

2. Eigen effectiviteit 3.17 0.99 -.13 

3. Intentie 1.77 1.13 -.16 .39* 
Voetnoot. Alie variabelen zijn gestandaardiseerd. 
*p<.001. 
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De respondenten nemen over het algemeen weinig belemmeringen waar voor het 

uitvoeren van een bouwkundige aanpassing. Het gemiddelde voor de waargenomen 

belemmeringen blijft ruim onder het middelpunt van de vijfpuntsschaal, die is 

gecodeerd van 1 tot 5. De eigen effectiviteit bevindt zich voor de uitvoering van de 

drie verschillende bouwkundige aanpassingen net boven het middelpunt van de 

vijfpuntsschaal. Waarmee de respondenten aangeven over het algemeen de 

bouwkundige aanpassingen gemakkelijk te kunnen uitvoeren. De correlaties tussen de 

waargenomen belemmeringen enerzijds en eigen effectiviteit en intentie anderzijds 

hebben het teken (positief I negatief) dat werd verondersteld in de hypotheses, maar 

zijn niet groot en niet significant. Het verband tussen de eigen effectiviteit en de 

intentie is voor alle bouwkundige aanpassingen redelijk sterk en significant. 

In Tabel 12, 13 en 14 worden de resultaten beschreven van de regressie modellen, die 

de criteria vormen voor mediatie (Baron & Kenny, 1986). Dit wordt gedaan volgens 

de procedure van Preacher en Hayes (2004)4
. 

Tabel 12 
Samenvatting van Mediatie Analyse volgens procedure van Preacher & Hayes (2004) voor het 
voorspellen van de Motivatie voor het Verbouwen van de 'Zolderruimte tot Woonruimte (N = 137) 

Effect B SEB 

Waargenomen Belemmeringen-7 lntentie -.02 .09 
Waargenomen Belemmeringen-7 Eigen Effectiviteit -.06 .08 
Eigen Effectiviteit-7 lntentie (WB) .33 .08 
Waargenomen Belemmeringen-7 Intentie (EE) .00 .08 

p 

.82 

.45 

.00 

.99 
Voetnoot. Variabelen zijn gestandaardiseerd. WB = Waargenomen Belemmeringen, EE= Eigen 
Effectiviteit. Effecten zijn gecontroleerd voor de variabele tussen haakjes. Aile variabelen zijn 
gestandaardiseerd. 

4 Baron en Kenny (1986) maken melding van een altematieve methode om het indirecte effect van een 
onafhankelijke variabele op een afhankelijke variabele via een medierende variabele te testen. Het 
indirecte effect wordt berekend als het verschil tussen het effect van de onafhankelijke variabele op de 
afhankelijke variabele en het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele in een 
model met de medierende variabele. Deze test werd voorgesteld door Sobel (1982) en gaat uit van de 
standaard afwijking in het indirecte effect, waarmee voor dit effect een Z-waarde kan worden berekend 
die wordt vergeleken met een kritische Z-waarde bij een bepaald significantieniveau. Preacher en 
Hayes (2004) hebben een procedure ontwikkeld om een mediatie hypothese te testen met behulp van 
een SPSS-macro. De aanpak van Sobel (1982) is een onderdeel van deze procedure. Ook de resultaten 
van de modellen van Baron en Kenny (1986) worden met deze macro in beeld gebracht. Bovendien is 
er een bootstrapping procedure aan toegevoegd die een non-parametrische test oplevert voor het 
indirecte effect van Sobel als altematief voor de test tegen een kritische waarde van de standaard 
normale verdeling. Preacher en Hayes (2004) hopen hiermee het uitvoeriger bestuderen van mediatie te 
bevorderen. 
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Tabel 13 
Samenvatting van Mediatie Analyse volgens procedure van Preacher & Hayes (2004) voor het 
voorspellen van de Motivatie voor het Verbouwen van een Ruimte tot Woonruimte (N = 137) 

Effect B SEB 

Waargenomen Belemmeringen7 Intentie -.05 .09 
Waargenomen Belemmeringen7Eigen Effectiviteit -. I2 .08 
Eigen Effectiviteit7 Intentie (WB) .40 .08 
Waargenomen Belemmeringen7 Intentie (EE) .00 .08 

.54 

. I 3 

.00 

.97 
Voetnoot. Variabelen zijn gestandaardiseerd. WB = Waargenomen Belemmeringen, EE= Eigen 
Effectiviteit. Effecten zijn gecontroleerd voor de variabele tussen haakjes. Alie variabelen zijn 
gestandaardiseerd. 

Tabel 14 
Samenvatting van Media tie Analyse volgens procedure van Preacher & Hayes (2004) voor het 
voorspellen van de Motivatie voor het Aanbouwen van een Serre ( N = 133) 

Effect B SEB 

Waargenomen Belemmeringen7 Intentie -.16 .09 
Waargenomen Belemmeringen7Eigen Effectiviteit -.13 .08 
Eigen Effectiviteit7Intentie (WB) .39 .09 
Waargenomen Belemmeringen7 Intentie (EE) -. I I .08 

.07 

.12 

.00 

.18 
Voetnoot. Variabelen zijn gestandaardiseerd. WB = Waargenomen Belemmeringen, EE= Eigen 
Effectiviteit. Effecten zijn gecontroleerd voor de variabele tussen haakjes. Alie variabelen zijn 
gestandaardiseerd. 

Er worden geen aanwijzingen gevonden dat de waargenomen belemmeringen van 

invloed zijn op de intentie om een bouwkundige aanpassing uit te voeren. Omdat dit 

effect niet kon worden aangetoond, is er dus ook geen sprake van mediatie door eigen 

effectiviteit (Baron & Kenny, 1986). Het teken van de effecten van de waargenomen 

belemmeringen is zoals werd verondersteld. Deze effecten zijn echter niet significant. 

Alleen de eigen effectiviteit heeft een sterk significant effect op de intentie om een 

bouwkundige aanpassing uit te voeren, zoals ook is gebleken uit de hierarchische 

regressie analyses in paragraaf 4.2. 

De determinanten van de intentie om te verhuizen worden in de volgende paragraaf 

onderzocht. 

4.4. De determinanten van verhuis-intentie 

Verhuizen is net als het verbouwen een actieve aanpassing van de woonsituatie. 

Daarom wordt verwacht dat de voorspellers uit de Protectie Motivatie Theorie 

"Eigenaardige-bewoners" 40 



Rolf Dankers, 0417028 April 2006 

(Rogers & Prentice-Dunn, 1997) invloed uitoefenen op de plannen om te verhuizen 

(hypothese 2b ). In het onderzoek ontbreekt echter een maat voor aantrekkelijkheid, 

eigen effectiviteit, respons effectiviteit, waargenomen belemmeringen en respons 

kosten met betrekking tot een verhuizing. Daarom wordt bier slechts een beperkt 

model getoetst, met ernst, waarschijnlijkheid, het gebrek dat de woning vertoont en 

eerder uitgevoerde bouwkundige aanpassingen als determinanten. Figuur 7 geeft weer 

welke verbanden er worden onderzocht. In Tabel 15 staan de gemiddelden, standaard 

deviaties en onderlinge correlaties van de voor deze analyses relevante variabelen. 

Figuur 7 
Onderzoeksmodel voor de effecten van de beoordeling van de dreiging of verhuisgeneigdheid 
(hypothese 2b) 

eerder uilgevoerde bouw kundinge aanpassingen 
eerdere ervaringen >------+--~ 

ernst van he! gebrek van dew oning 
kw etsbaarheid voor negatieve 
consequenties van het gebrek 
(beoordeling van de dreiging) 

gebrek van dew oning 

2b+ 
verhuisgeneigdheid 

+ 

Van 151 respondenten is de verhuisgeneigdheid onderzocht. 51 van hen heeft eerder 

een bouwkundige aanpassing uitgevoerd en 39 van hen hebben een woning die een 

gebrek vertoont. De verhuisgeneigdheid van de respondenten is niet erg hoog, want 

het gemiddelde blijft onder het neutrale middelpunt van 3. Zoals al bij eerdere 

analyses is gebleken zijn ernst en kwetsbaarheid over het algemeen laag. Er zijn 

verbanden tussen ernst en kwetsbaarheid enerzijds en verhuisgeneigdheid anderzijds, 

wat blijkt uit de significante correlaties. 

Tabel 15 
Gemiddelden, standaard deviaties en correlaties bij verbouwen van de zolderruimte tot woonruimte (N 
= 151) 

Variabele M SD 2 3 4 

1. Verbouwing 

2. Gebrek -.01 

3. Ernst 2.14 0.59 .03 .31 *** 

4. K wetsbaarheid 1.95 0.66 .08 .24** .71*** 

5. Verhuisgeneigdheid 2.62 1.03 -.03 .03 .38*** .37*** 
Voetnoot. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. 
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Er is een hierarchische regressie analyse uitgevoerd van verhuisgeneigdheid. In de 

eerste stap zijn uitgevoerde verbouwingen en de aanwezigheid van een gebrek aan de 

woning ingevoerd. In de tweede stap volgen emst en kwetsbaarheid. In de derde stap 

is de productterm van emst en kwetsbaarheid opgenomen. Een samenvatting van de 

resultaten van de regressie analyse staat in Tabel 16 weergegeven. 

Tabel 16 
Samenvatting van hierarchische multiple regressie analyse voor de beschikbare PMT variabelen die de 
verhuisgeneigdheid voorspellen (N = 151) 

Variabele B SEB fJ 
Stap 1 

Verbouwing -.03 .08 -.03 

Gebrek .03 .08 .03 

Stap 2 

Ernst .26 .11 .26* 

K wetsbaarheid .21 .11 .21 

Stap 3 

Ernst x K wetsbaarheid .05 .06 .05 
Voetnoot. Variabelen zijn gestandaardiseerd. 
F(2, 148) = 0.16, p > .05, R2 = .00 voor Stap 1; F(4, 146) = 7.62, p < .001, LI R2 = .17 voor Stap 2; F(5, 
145) = 6.15, p < .001, R2 = .00 voor Stap 3. 
*p < .05. 

Het effect van emst komt in de regressie significant naar voren. Het effect van 

kwetsbaarheid haalt het betrouwbaarheidsniveau van 95% net niet. Het 

regressiemodel verklaart met R2 = .18 toch een redelijk deel van de variantie in 

verhuisgeneigdheid, ondanks dat de determinanten aantrekkelijkheid, eigen 

effectiviteit, respons effectiviteit, waargenomen belemmeringen en respons kosten 

ontbreken. De veronderstellingen uit hypothese 2b worden voor de 

verhuisgeneigdheid gedeeltelijk ondersteund, emst blijkt namelijk een goede 

voorspeller te zijn van de verhuisgeneigdheid. 

In hoeverre de intenties om een bouwkundige aanpassing uit te voeren ook leiden tot 

werkelijk uitgevoerde bouwkundige aanpassingen wordt in de volgende paragraaf 

onderzocht. 

4.5. De determinanten van uitgevoerde bouwkundige aanpassingen 

Het gebrek dat de woning vertoont en de intentie om een bouwkundige aanpassing uit 

te voeren worden bier onderzocht als determinanten van uitgevoerde bouwkundige 

''Eigenaardige-bewoners'' 42 



Rolf Dankers, 0417028 April 2006 

aanpassingen (hypothese 7). Het huidige onderzoek bevat gegevens over uitgevoerde 

bouwkundige aanpassingen en is uitgevoerd onder een deel van de respons van een 

eerder onderzoek. Uit dit eerdere onderzoek van HPR Bouw (HPR Bouw, 2000) zijn 

gegevens bekend over de plannen om een bouwkundige aanpassing van de woning uit 

te voeren. Uitgevoerde bouwkundige aanpassingen uit het huidige onderzoek, 

waarvoor de gegevens in 2002 werden verzameld, kunnen dus in verband worden 

gebracht met de plannen voor bouwkundige aanpassingen uit het eerdere onderzoek 

van HPR Bouw. Bovendien is het ook mogelijk de respondenten te onderscheiden op 

de aanwezigheid van een gebrek aan de woning. Het onderzoeksmodel voor de 

analyse van de uitgevoerde verbouw-plannen wordt weergegeven in Figuur 8. De 

figuur geeft weer dat naast het effect van de verbouw-intentie op uitgevoerde 

verbouwingen (pijl 7a) ook het effect van het gebrek dat de woning vertoont (pijl 7b) 

wordt onderzocht. Bovendien wordt ook bekeken of het effect van de verbouw-

intentie op uitgevoerde verbouwingen verschilt voor de aanwezigheid van een gebrek 

(interactie-effect, pijl 7c). 

Figuur 8 
Onderzoeksmodel voor de effecten van de verbouwintentie op uitgevoerde verbouwingen (hypothese 7) 

intentie tot uitvoering van 
bouw kundige aanpassingen (2000) 

?a 

gebrek van de 

?c woning (2000) 

7b 

uitgevoerde bouw kundinge aanpassingen (2002) 

In Tabel 17 staat weergegeven welk deel van de respondenten een verbouwing heeft 

uitgevoerd, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen respondenten met en zonder 

verbouw-plannen en tussen respondenten waarvan de woning een gebrek vertoonde 

en respondenten van wie de woning geen gebrek vertoonde. 

Tabel 17 
Aandeel uitgevoerde verbouwingen naar verbouw-plannen en gebrek (N = 155) 

Geen plannen 

Wei plannen 

Totaal 

"Eigenaardige-bewoners" 

Aanwezigheid gebrek 

Geen gebrek Gebrek 

24% 

42% 

33% 

33% 

35% 

34% 

Totaal 

29% 

39% 

34% 
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Opvallend is dat binnen de groep respondenten van wie de woning geen gebrek 

vertoonde en die wel plannen hadden om te verbouwen, het vaaktst een verbouwing is 

uitgevoerd. Om de effecten van de aanwezigheid van een gebrek en verbouw-plannen 

te onderzoeken is een logistische regressie analyse uitgevoerd. De resultaten zijn 

weergegeven in Tabel 18. 

Tabel 18 
Samenvatting van hierarchische multiple logistische regressie analyse voor het voorspellen van 
uitgevoerde verbouwingen (N = 153) 

Variabele B SEB Ratio 

Stap I 

Gebrek .04 .17 1.04 

Verbouw-plannen .22 . l 7 1.25 

Stap 2 

Gebrek x Verbouw-plannen -.19 .17 0.82 
Voetnoot. Variabelen zijn gestandaardiseerd. Er zijn geen significante effecten. /(2, N = 155) = 
1.75, p > .05 voor Stap I;/ (3, N = 155) = 3.00, p > .05 voor Slap 2. 

Uit de resultaten in Tabel 18 komen geen aanwijzingen naar voren voor effecten van 

de aanwezigheid van een gebrek en het hebben van verbouw-plannen op gerealiseerde 

verbouwingen. 

4.6. Samenvatting resultaten 

Nu de voor het toetsen van de hypotheses benodigde analyses en de resultaten ervan 

zijn beschreven, wordt een compleet overzicht geboden van de verbanden die binnen 

het onderzoeksmodel significant aangetoond konden worden. 

Allereerst is aangetoond dat respondenten van wie de woning een gebrek vertoont 

emstigere problemen waamemen en meer problemen in de toekomst anticiperen. Dit 

wordt in Figuur 9 weergegeven met pijl 1 en het plusteken (voor het versterkende 

effect). Ten tweede zijn er versterkende effecten van aantrekkelijkheid (pijl 8), eigen 

effectiviteit en respons effectiviteit (pijl 5a) op de intentie om een bouwkundige 

aanpassing uit te voeren. Respons effectiviteit en aantrekkelijkheid blijken goede 

voorspellers te zijn voor elk van de drie beschouwde bouwkundige aanpassingen. 

Eigen effectiviteit is alleen voor de plannen voor een verbouwing van een andere 

ruimte (dan de zolder) tot woonruimte een goede voorspeller. Kwetsbaarheid is alleen 
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Figuur 9 
Over;:.icht van significantie resultaten in het onderweksmodel 
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een voorspeller van de plannen om de zolderruimte te verbouwen, wat wordt 

weergegeven met pijl 2a. Ernst blijkt een voorspellende waarde te hebben voor 

verhuisgeneigdheid, zoals weergegeven door pijl 2b. Een laatste opmerkelijk resultaat 

is de aangetroffen interactie van de beoordeling van de dreiging met de beoordeling 

van de oplossing in het effect op de plannen om de zolderruimte te verbouwen tot 

woonruimte. Het is gebleken dat alleen voor respondenten, die vinden dat een 

dergelijke verbouwing uitvoerbaar en effectief is, een hoger niveau van emst en 

waarschijnlijkheid leidt tot een sterkere intentie de verbouwing uit te voeren. Dit 

interactie-effect is in Figuur 9 weergegeven met pijl 6. 

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek nader beschouwd 

en wordt antwoord gegeven op de vraag of de concepten uit het onderzoeksmodel hun 

diensten hebben bewezen als verklaring voor plannen voor bouwkundige 

aanpassingen en verhuizingen en als verklaring voor uitgevoerde bouwkundige 

aanpassingen. 
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5. Discussie 
In dit laatste hoofdstuk wordt inzicht geboden in de waarde van het uitgevoerde 

onderzoek. Dit onderzoek heeft getracht een sociaal cognitie model toe te passen als 

verklaring voor de plannen van eigenaar-bewoners om aanpassingen in hun 

woonsituatie aan te brengen. Daarvoor zijn elementen gebruikt uit de Protectie 

Motivatie Theorie (PMT; Rogers & Prentice-Dunn, 1997) en de Theory of Planned 

Behavior (TPB; Ajzen & Madden,1986). Uitgangspunt van het ontwikkelde model is, 

dat plannen voor aanpassingen van de woonsituatie voortkomen uit twee cognitieve 

processen. Het eerste cognitieve proces (de beoordeling van de dreiging of de 

probleemperceptie) omvat waamemingen van de eigenaar-bewoners ten aanzien van 

problemen in de woonsituatie. Het tweede cognitieve proces omvat waamemingen ten 

aanzien van de mogelijke oplossingen voor de problemen in de woonsituatie en de 

capaciteiten die men heeft om de oplossingen uit te voeren. De problemen waar dit 

onderzoek zich op heeft gericht zijn problemen die samenhangen met ruimte-gebrek 

in de woning. De oplossingen voor de problemen kunnen de vorm aannemen van 

bouwkundige aanpassingen of een verhuizing. Plannen voor drie verschillende 

bouwkundige aanpassingen en verhuisgeneigdheid zijn hier onderzocht en warden 

aangeduid als de aangepaste gedragsrespons, omdat ze leiden tot het wegnemen van 

ruimte-problemen in de woonsituatie. Daar tegenover staat de slecht aangepaste 

gedragsrespons. Dit is een aanpak van de ruimte-problemen in de woonsituatie gericht 

op het aanpassen van de beoordeling van het probleem. Deze aanpak leidt de 

eigenaar-bewoner af van een bouwkundige aanpassing of een verhuizing. De beide 

cognitieve processen zijn bepalend voor de verbouw- en verhuisplannen en voor de 

sterkte ervan. De sterkte van deze plannen wordt in de PMT aangeduid als de 

protectie motivatie. 

Op de eerste plaats wordt in dit hoofdstuk gekeken naar de theoretische waarde van 

het model dat in dit onderzoek is toegepast. Er wordt bekeken in hoeverre de 

resultaten beantwoorden aan de veronderstellingen die zijn verwoord in acht 

hypotheses. Dit wordt dan af gezet tegen theoretische ontwikkelingen en andere 

interessante beschouwingen op het gebied van de PMT en de TPB. Op de tweede 

plaats wordt er gekeken naar de betekenis van PMT-modellen voor het onderzoek in 

de woningmarkt. 
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5.1. Beschouwing van de hypotheses 

In dit onderzoek zijn acht hypotheses getoetst. De resultaten leren ons dat deze 

hypotheses gedeeltelijk worden ondersteund. De eerste hypothese met betrekking tot 

het effect van het vastgestelde ruimte-gebrek dat de woning vertoont, wordt 

ondersteund door de resultaten van het onderzoek. Respondenten van wie de woning 

een ruimte-gebrek vertoont, rapporteren emstigere problemen en zijn kwetsbaarder 

voor de dreiging van ruimtegebrek. Wanneer respondenten zich een aanpassing van 

de woonsituatie (een bouwkundige aanpassing of een verhuizing) voomemen, blijken 

de emst van de problemen en de kwetsbaarheid ervoor toe genomen te zijn. De 

veronderstelling dat het voomemen een aanpassing uit te voeren, leidt tot een 

neutralisering van de beoordeling van de dreiging (hypothese 3), wordt dus niet 

teruggevonden in de resultaten. Het is aannemelijker dat de emstigere problemen en 

de hogere kwetsbaarheid leiden tot de keuze voor een aanpassing van de woonsituatie. 

De aanwezigheid van een gebrek aan de woning versterkt deze keuze. 

Een versterkende invloed van de beoordeling van de dreiging op de intentie om de 

woonsituatie aan te passen is het uitgangspunt van de tweede hypothese. De test voor 

deze hypothese legt inderdaad een effect bloot van de kwetsbaarheid op de intentie 

om een ruimte in de woning te verbouwen tot woonruimte. De emst van de dreiging is 

van invloed op de verhuisgeneigdheid. Verbanden met de intentie om andere 

bouwkundige aanpassingen uit te voeren ontbreken. Er ontstaat geen sluitend beeld 

over de invloed van de beoordeling van de dreiging op de intentie om de woonsituatie 

aan te passen. De tweede hypothese wordt dus maar gedeeltelijk ondersteund. Dit is 

tekenend voor onderzoek gebaseerd op het PMT-model, waar over het algemeen 

zwakke verbanden worden gevonden tussen de beoordeling van de dreiging en de 

protectie motivatie (Milne, Sheeran & Orbell, 2000, Floyd, Prentice-Dunn & Rogers, 

2000). De volgende verklaringen kunnen daarvoor worden gegeven. De effecten 

kunnen verschillen voor de verschillende aanpassingsstrategieen (Milne, Sheeran & 

Orbell, 2000). Dit blijkt in dit onderzoek uit het aangetoonde verband tussen de emst 

en verhuisgeneigdheid en tussen kwetsbaarheid en het verbouwen van een ruimte tot 

woonruimte, terwijl verbanden tussen de beoordeling van de dreiging en de andere 

onderzochte voorgenomen aanpassingen van de woonsituatie ontbreken. 
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Een andere verklaring voor de geringe invloed van de beoordeling van de dreiging is 

dat, de effecten op de protectie motivatie kunnen worden gemedieerd door het 

aannemen van de slecht aangepaste gedragsrespons (Milne, Sheeran & Orbell, 2000). 

In dit onderzoek zijn geen gegevens beschikbaar over dit soort aanpassingsstrategieen. 

We weten niet in hoeverre eigenaar-bewoners die een hoge dreiging ervaren, gebruik 

maken van bijvoorbeeld ontkenning of wishful thinking. Het gevonden verband van 

emst en kwetsbaarheid met waargenomen belemmeringen voor een verbouwing kan 

in dit kader relevant zijn. Wellicht dat de waargenomen belemmeringen door de 

respondenten van dit onderzoek beschouwd zijn als een vorm van de slecht 

aangepaste gedragsrespons. We kunnen echter niet aantonen dat de waargenomen 

belemmeringen de plannen voor bouwkundige aanpassing verzwakken. Bovendien 

zijn er ook nog andere oplossingen voor een toenemende druk op de ruimte in de 

woning denkbaar. Huishoudens kunnen bijvoorbeeld regels instellen voor het delen 

van de ruimtes, waarmee de druk op de ruimte kan worden gereguleerd en de dreiging 

wordt geneutraliseerd. 

Een derde verklaring voor de geringe invloed van de beoordeling van de dreiging is 

de volgende: Het zou kunnen zijn dat de respondenten van dit onderzoek een lage 

beoordeling van de dreiging hebben aangegeven, terwijl er eigenlijk sprake is van een 

niet waargenomen dreiging. Milne, Sheeran en Orbell (2000) opperen deze verklaring. 

De oplossing daarvoor is om de optie "geen mening" toe te voegen aan de 

antwoordschalen voor ernst en kwetsbaarheid. In toekomstig onderzoek zou, naast de 

plannen voor bouwkundige aanpassingen of voor een verhuizing, ook gevraagd 

moeten worden naar dit soort regels en slecht aangepaste gedragsresponses. Hierdoor 

kan een duidelijker beeld ontstaan van de effecten van de beoordeling van de 

dreiging. Als laatste verklaring voor de geringe verbanden tussen de beoordeling van 

de dreiging en de protectie motivatie, noemen we de gebrekkige operationalisatie van 

de ernst van het ruimte-gebrek. Met de vraag "Wat vindt u van de beschikbare ruimte 

in uw huidige woonsituatie?", wordt inzicht verkregen in de beoordeling van de 

woonsituatie en niet in de emst van de gevolgen van ruimtegebrek in de woonsituatie. 

De vraag "Hoe emstig vindt u een gebrek aan ruimte in de woonsituatie?", levert een 

beter inzicht in de beoordeling van het concept emst zoals dat in de PMT wordt 

bedoeld (Rogers & Prentice-Dunn, 1997). 
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Het is gebleken dat er sprake is van een interactie-effect tussen de beoordeling van de 

dreiging en de beoordeling van de oplossing op de plannen voor het verbouwen van 

de zolderruimte. Alleen voor respondenten die de haalbaarheid en effectiviteit van een 

zolderverbouwing hoog beoordelen, leidt een hoge beoordeling van de dreiging tot 

een hogere intentie om de zolder te verbouwen. Een echt boemerang effect, dat wordt 

verondersteld in hypothese 6, wordt dus niet teruggevonden, omdat een verzwakking 

van de intentie om de zolderruimte te verbouwen bij een lage eigen effectiviteit en 

respons effectiviteit niet optreedt. De gevonden interactie is wel een aanwijzing dat 

het effect van de beoordeling van de bedreiging gemodereerd wordt door de 

beoordeling van de oplossing. Hierdoor wordt het directe effect van de beoordeling 

van de dreiging op de protectie motivatie ook verzwakt. Dit resultaat voedt de 

controverse over de samenstelling van de effecten van de beoordeling van de dreiging 

en de beoordeling van de oplossing op protectie motivatie (Umeh, 2004, Ruiter, e.a., 

2003). Het lijkt er op dat de samenstelling van de effecten afhangt van het 

toepassingsgebied van de PMT. Het interactie-effect dat hier is aangetoond, wordt 

namelijk zelden gevonden in gezondheidsonderzoek (Rogers & Prentice-Dunn, 1997). 

De volgende verklaring kan hiervoor worden gegeven. Als het gaat om het aannemen 

van een gedrag dat de gezondheid bevordert, spelen naast de beoordeling van de emst 

van een verslechterende gezondheid, ook andere drijfveren een rol. Misschien is 

bijvoorbeeld de wens voor een gezond uiterlijk meer bepalend voor het zich 

voomemen van gezondheidsbevorderend gedrag. Bij de keuze voor een bouwkundige 

aanpassing om de woonruimte te vergroten spelen andere doelen minder een rol, 

waardoor de kans dat verbanden (waaronder het interactie-effect) worden gevonden in 

onderzoek toeneemt. 

De veronderstelde effecten van de beoordeling van de oplossing op de intentie om een 

bouwkundige aanpassing uit te voeren, konden niet allemaal aangetoond worden. In 

de uitgevoerde regressie analyses kwam vooral het positieve effect van de respons 

effectiviteit naar voren. Eigen effectiviteit is een minder sterke voorspeller van de 

intentie om een bouwkundige aanpassing uit te voeren en de respons kosten (kosten 

en overlast) vertonen er geen verbanden mee. In ander onderzoek worden vaak wel 

sterke verbanden gevonden tussen eigen effectiviteit en protectie motivatie (Milne, 

Sheeran & Orbell, 2000, Floyd, Prentice-Dunn & Rogers, 2000). Het minder sterke 

effect van eigen effectiviteit in dit onderzoek kan verklaard worden door een gebrek 
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aan ervaring van de respondenten met bouwkundige aanpassingen (Floyd, Prentice

Dunn & Rogers, 2000). Verbouwingen zijn ingrijpende projecten, waarvan men 

moeilijk een inschatting kan maken of men ze tot een goed einde kan brengen. 

Respondenten die eigen effectiviteit slecht kunnen beoordelen, door een gebrek aan 

ervaring, hebben dat in dit onderzoek wellicbt wel gedaan. Voor eigen effectiviteit is 

namelijk de antwoordmogelijkheid "weet niet I geen mening" niet aangeboden. Ruim 

40% van de antwoorden voor eigen effectiviteit bevindt zicb op bet neutrale 

rniddelpunt van de antwoordschaal, wat aangeeft dat veel respondenten geen 

gespecificeerd antwoord hebben kunnen geven. Alleen wanneer de respondenten een 

eerlijke en goede beoordeling van eigen effectiviteit voor een bouwkundige 

aanpassing kunnen geven, zal een sterk verband kunnen ontstaan met de intentie om 

een bouwkundige aanpassing uit te voeren. Een zekere ervaring met de uitvoering van 

bouwkundige aanpassingen is daarvoor een vereiste. 

De attitude ten aanzien van bouwkundige aanpassingen (aantrekkelijkheid) voegde in 

de regressie modellen significante voorspellende waarde toe. Dit wijst erop dat de 

Theory of Planned Behavior de effecten van de PMT-variabelen aanvult. Boer en 

Mashamba (2005) vergelijken de PMT met de TPB en constateren dat de 

benaderingen een grote mate van overlap vertonen in het voorspellen van de intentie 

van jeugdige Zuid-Afrikanen om een condoom te gebruiken. Ze concluderen "dat 

beide modellen dezelfde cognitieve mecbanismen voor beschermend gedrag lijken te 

activeren. Hoewel de specifieke variabelen die worden aangeduid kunnen afwijken" 

(p. 599). In dit onderzoek blijkt dat de attitude ten aanzien van een bouwkundige 

aanpassing nog 4% tot 11 % toevoegt aan de verklaring van de intentie voor 

bouwkundige aanpassingen. Dit is aanzienlijk, daarom is bet aan te bevelen om 

toekomstig onderzoek in het kader van de PMT aan te vullen met de attitude uit de 

TPB ten aanzien van de aangepaste gedragsrespons. 

Voor de plannen voor het aanbouwen van een serre is naast een zwak effect van 

aantrekkelijkheid alleen een effect van de respons effectiviteit aangetoond. Er werden 

geen verbanden blootgelegd tussen de intentie om een serre aan te bouwen met de 

beoordeling van de bedreiging en de eigen effectiviteit. Het aanbouwen van een serre 

lijkt dus een uitzonderingspositie in te nemen tussen de andere bescbouwde 

verbouwingen. Een serre biedt extra ruimte, maar voegt vooral luxe en comfort toe 
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aan de woning. Dit kan het ontbreken van een verband tussen de intentie om een serre 

aan te bouwen en de beoordeling van de dreiging, dat er problemen in het gebruik van 

de woning ontstaan, verklaren. 

In dit onderzoek zijn geen verbanden aangetoond tussen de intentie om een 

bouwkundige aanpassing uit te voeren en de daadwerkelijke uitvoering ervan. De 

plannen om te verbouwen zijn een te beperkte aanwijzing om de uitvoering van een 

verbouwing te kunnen voorspellen. De tijd tussen de meting van de plannen om te 

verbouwen (mei 2000) en de meting van de uitgevoerde verbouwingen (mei 2002) is 

mogelijk te lang geweest om een effect aan te tonen. In deze periode kunnen nieuwe 

plannen gemaakt en uitgevoerd zijn, waar eerder geen sprake van was. Bovendien 

kunnen de verbouw-plannen uit 2000 ook op een andere manier tot uiting zijn 

gekomen (bijvoorbeeld in een verhuizing). Ten slotte verschillen de verbouw-plannen 

uit 2000 veel van de gevraagde uitgevoerde verbouwingen in 2002. Op basis van 

aangegeven plannen om bepaalde bouwdelen aan te pakken is uit het onderzoek uit 

2000 achterhaald of de respondent van plan is een aanpassing in het woonoppervlak te 

doen. De uitgevoerde verbouwingen waamaar gevraagd is in het onderzoek uit 2002, 

hebben betrekking op ruimtes in de woning in plaats van bouwdelen. Het kan 

daardoor zijn dat de respondenten in 2000 andere verbouwingen gepland hadden, dan 

waar in 2002 naar is gevraagd. Dit maakt een koppeling van verbouw-plannen en 

uitgevoerde verbouwingen in dit geval lastig. Als er nu nog een onderzoek plaats 

heeft naar het realiseren van de plannen die met het onderzoek uit 2002 zijn 

gei:nventariseerd, kan een directer verband gelegd worden naar de uitgevoerde 

verbouw-plannen. Bovendien kan dan beter worden geanalyseerd of de variabelen uit 

de PMT ook een rol spelen in het al dan niet realiseren van verbouw-plannen. 

We laten de theoretische en methodologische beschouwingen achter ons en 

concentreren ons in de volgende paragraaf op de vraag wat de waarde is van de PMT 

voor het verklaren van aanpassingen in het wonen. 

5.2. Onderzoek naar wonen 

De PMT heeft (in combinatie met de TPB) een aanzienlijke voorspellende waarde 

voor de intentie om een bouwkundige aanpassing uit te voeren. In het bijzonder de 

waargenomen kwaliteit van de oplossing die een bouwkundige aanpassing biedt voor 
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een ruimtelijk probleem in de woning is van groot belang. Dit blijkt uit een 

belangrijke bijdrage van de respons effectiviteit aan de voorspelling van de intentie 

voor de uitvoering van bouwkundige aanpassingen. Ook de eigen capaciteiten, in de 

vorm van eigen effectiviteit, zijn hierbij van belang. Hoe positief men staat tegenover 

de uitvoering van de bouwkundige aanpassing is ook van invloed op de intenties voor 

de uitvoering ervan. De probleemperceptie (of de beoordeling van de bedreiging) 

speelt een minder grote rol. Eigenaar-bewoners nemen zich vooral voor een 

bouwkundige aanpassing uit te voeren, omdat men denkt dat deze waardevol is voor 

de woonsituatie en omdat de bouwkundige aanpassing uitvoerbaar wordt geacht. Het 

hoeft niet te zijn dat men erg ontevreden is over de woonsituatie. Terwijl in de 

bestaande modellen met betrekking tot het wonen, een direct verband wordt 

verondersteld tussen de tevredenheid met de woning en de aanpassingen ervan 

(Priemus, 1986; Littlewood & Munro, 1997; Amerigo & Aragones, 1997). De PMT 

is gestaafd op individuele waamemingen van de omgeving, de mogelijkheden in deze 

omgeving en waamemingen van de eigen capaciteiten. De mate van vrijheid en 

behoefte van het individu om de eigen wereld vorm te geven wordt beschreven. Zo 

wordt er grip geboden op de complexiteit en dynamiek van de interactie van de 

eigenaar-bewoner met de woonsituatie. In de modellen waarmee de aanpassingen in 

het wonen worden omschreven (Priemus, 1986; Littlewood & Munro, 1997; Amerigo 

& Aragones, 1997), is geen plaats geboden aan de waargenomen capaciteiten van de 

bewoner en woonsituatie (de beoordeling van de oplossing). Door deze perceptuele 

benadering toe te voegen aan het onderzoek naar wonen kan in de modellering de 

werkelijkheid van het wonen dichter benaderd worden. 

Met de toepassing van de PMT wordt dus een waardevolle invulling gegeven aan de 

veronderstelde mediatie tussen de woonsituatie en aanpassingen ervan, zoals bedoeld 

door Priemus (1986), Littlewood en Munro (1997) en Amerigo en Aragones (1997). 

Dit is te concluderen uit de hoge voorspellende waarde van de onderzochte regressie 

modellen en de sterke onderlinge verbanden tussen de variabelen. Hoewel niet alle 

veronderstellingen die volgen uit de PMT kunnen worden aangetoond, ontstaat er toch 

meer inzicht in de beoordelingen van eigenaar-bewoners ten aanzien van de 

woonsituatie en ten aanzien van zich zelf, die leiden tot aanpassingen in de 

woonsituatie. Het is aan te bevelen om vaker gebruik te maken van PMT- en I of 

TPB-modellen in het onderzoek naar het wonen en woonaanpassingen. Dit kan 
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gedaan worden door PMT en TBP te integreren in de bestaande modellen over het 

wonen (Priemus, 1986, Littlewood & Munro, 1997). Op die manier leren we meer 

over hoe koopwoningen worden beheerd. In de uitgebreide modellen voor het wonen 

zal een plaats gevonden kunnen worden voor de invloed van exteme factoren die 

aanpassingen van woningen kunnen verklaren, gelegen in de sociale woonomgeving. 

Galster en Hesser (1982) hebben al eerder aandacht gehad voor dit soort factoren. 

Tevens ligt het voor de hand om factoren als woningaanbod, huizenprijzen, 

hypotheekrente ( -aftrek) op te nemen. De volgende vragen kunnen dan beantwoord 

worden: Wat is de invloed van deze exteme factoren op de percepties van de 

eigenaar-bewoner ten aanzien van aanpassingen van de woonsituatie? En verandert de 

uitkomst van de keuze voor een bouwkundige aanpassing van de buidige woning of 

een verhuizing, wanneer de exteme factoren veranderen? 

Als voorbeeld van een mogelijke toepassing van de PMT in bet kader van het wonen, 

willen we hier graag een onderzoek naar achterstallig onderboud van koopwoningen 

voorstellen. Men maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de steeds verder 

verouderende woningvoorraad, die voor een steeds groter deel in bet bezit is van 

particuliere eigenaren (Bouwend Nederland, e.a., 2005). Over het algemeen is de 

koopwoningvoorraad in Nederland van hoge kwaliteit, maar er blijft altijd een deel 

van de voorraad waarin de herstelkosten hoog oplopen. Met de PMT kan gezocht 

worden naar verklaringen voor het ontstaan van achterstallig onderhoud. Dit zou 

gelegen kunnen zijn in een gebrek aan eigen effectiviteit, te weinig vertrouwen in de 

respons effectiviteit van onderboudsactiviteiten en een gebrek aan kennis over de 

emst van achterstallig onderhoud. Als de respons effectiviteit die eigenaar-bewoners 

hebben ten aanzien van het voorkomen van acbterstallig onderhoud wordt vergroot in 

combinatie met bet aantonen van de negatieve gevolgen van achterstallig onderhoud, 

kunnen eigenaar-bewoners worden gestimuleerd bet onderhoud van hun woningen 

aan te pakken. Het effect van stimuleringsmaatregelen, die Bouwend Nederland, e.a. 

(2005) voorstellen, kan dan worden vergroot. Een nieuw PMT-onderzoek naar de 

determinanten van achterstallig onderhoud van de woningen van eigenaar-bewoners 

lijkt daarom zeker geoorloofd. 

In een breder perspectief bieden PMT-modellen ook mogelijkheden en voordelen. 

Grothmann en Patt (2005) vatten, naar aanleiding van onderzoek naar de gevolgen 
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van klimaatverandering met behulp van de PMT, de kracht van PMT-modellen als 

volgt samen. Op PMT gestoelde modellen bieden de mogelijkheid om aanpassingen te 

voorspellen, om de aanpassingscapaciteit te bevorderen en bepaalde aanpassingen te 

stimuleren. De betekenis voor het onderzoek naar aanpassingen in het wonen door 

eigenaar-bewoners is, dat er met PMT-modellen voorspellingen gedaan kunnen 

worden over verhuizingen en bouwkundige aanpassingen van koopwoningen. Door 

eigenaar-bewoners meer capaciteiten te bieden op het gebied van bouwkundige 

aanpassingen, worden mogelijkheden geschapen om bouwkundige aanpassingen aan 

koopwoningen te stimuleren. Dit laatste kan gedaan worden door nieuwe 

koopwoningen beter aanpasbaar te maken en door oplossingen te ontwikkelen voor 

het snel en gemakkelijk aanpassen (hoge respons effectiviteit) van bestaande 

woningen met bijvoorbeeld dakkapellen, serres en andere aanbouwen. In een 

uitgekiende communicatie over de toepassing van deze nieuwe bouwdelen, kan de 

eigen effectiviteit van de eigenaar-bewoner worden verhoogd. De verhoogde eigen 

effectiviteit kan leiden tot serieuzere plannen om de aanpassingen uit te voeren. Hier 

ligt een opgave voor de toeleverende industrie van de woningbouwsector, de 

uitvoerende bouwbedrijven en projectontwikkelaars van woningen. Met de groei en 

de veroudering van de koopwoningenvoorraad (Bouwend Nederland, e.a., 2005), 

neemt de behoefte van eigenaar-bewoners om hun woningen aan te passen verder toe. 

De woningaanpassingsmarkt biedt niet alleen een opgave, maar ook kansen voor de 

toeleverende industrie. Het is aan HPR Bouw om de ontwikkelingen op dit gebied in 

kaart te brengen en te volgen. Onderzoek en voorspellingsmodellen gebaseerd op de 

PMT kunnen hier oplossingen voor bieden. 
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Bijlage 1: Vragenlijst 
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UWWONING 

De vragen in dit onderdeel hebben betrekking op uw woning. 

1. In wat voor type woning woont u? 
0 Vrijstaande woning 
0 2-onder-1-kapwoni ng 
0 Hoekwoning 
0 Tussenwoning 
O Portiek-etagewoning 
O Maisonnette 
0 Boven- of benedenwoning 
0 Appartement in een appartementsgebouw 
0 Appartement in een galerijflat 

0 Anders, namelijk: ............................................. . 

2. Geef aan welke kamers en hoeveel kamers er aanwezig zijn in uw woning. 
(voorkom dubbeltellingen) 

0 woonkamer 

0 slaapkamer(s) 

werk-/studeerkamer(s) 

zolderkamer(s) 

0 

0 

0 andere kamer(s) (niet de keuken, de bijkeuken, het toilet of een badkamer) 

3. Heeft uw woning een vaste trap, dus geen vlizotrap, naar de zolderverdieping (indien aanwezig)? 
0 ja 0 nee 0 n.v.t. (n.v.t. = niet van toepassing) 

4a. Wat is het bouwjaar van uw woning? 

(Heeft u dit in kunnen vullen? Ga dan door op het volgende blad 
met onderdeel II. Kies anders de bouwperiode van uw woning in vraag 4b.) 

4b. Als u het exacte bouwjaar niet kent, kunt u dan aangeven uit welke periode de woning stamt? 
0 van voor 1945 
0 tussen 1945 en 1959 
O tussen 1960 en 197 4 
0 tussen 1975 en 1989 
0 1990 of later 
0 weet niet 

II UW BEOORDELING VAN DE WONING 

In dit onderdeel wordt gevraagd naar uw beoordeling van gebruiksaspecten van uw woning. 

Per aspect wordt gevraagd naar uw oordeel en uw verwachtingen. 

1 a. Wat vindt u van de beschikbare ruimte om dingen op te bergen door u of leden van uw 
huishouden in uw huidige woonsituatie? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw menin . 

neutraal 
absoluut 

voldoende 

1 b. Hoe groat acht u de kans dat de beschikbare ruimte om dingen op te bergen voor u of leden 
van uw huishouden het komende jaar een probleem word!? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw menin . 

i >'.eer klein! kle•in !niet klein I niet zeer groot 

Ga door op het volgende blad met het vervo/g van onderdee/ II. pagina 1 van 10 
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2a. Wat vindt u van de beschikbare ruimte voor het uitvoeren van huishoudelijke taken (wassen, 
strijken, drogen, koken, poetsen), door u of leden van uw huishouden in uw huidige woonsituatie? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

I absoluut I 
1 old d onvoldoende I onv oen e I I 

absoluut 
neutraal 

1 
voldoende vodoende 

2b. Hoe groot acht u de kans dat de beschikbare ruimte voor he! uitvoeren van huishoudelijke taken 
door u of leden van uw huishouden he! komende jaar een probleem wordt? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

zeer klein klein 
niet klein I 
niet groot 

groot zeer groot 

3a. Wat vindt u van de beschikbare ruimte voor het doen van bureauwerk of huiswerk 
door u of leden van uw huishouden in uw huidige woonsituatie? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

I absoluut 1 
' onvoldoende onvodoende i neutraal voldoende 

absoluut 
voldoende 

3b. Hoe groot acht u de kans dat de beschikbare ruimte voor het doen van bureauwerk of huiswerk 
door u of leden van uw huishouden he! komende jaar een probleem word!? 
Kruh; het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

I zeer klein klein 
niet klein I 
niet groot 

groot zeer groot 

4a. Wat vindt u van de beschikbare ruimte voor het beoefenen van hobby's in uw woning 
voor u of leden van uw huishouden in uw huidige woonsituatie? 
Kruit: het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

absoluut I 
onvoldoende onvoldoende neutraal old d I absoluut 

v oen e voldoende 

4b. Hoe qroot acht u de kans dat de beschikbare ruimte voor het beoefenen van hobby's in 
uw woning voor u of leden van uw huishouden he! komende jaar een probleem word!? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

zeer klein klein 
niet klein I 
niet groot 

groot zeer groot 

Sa. Wat vindt u van de rust in uw huis voor u of leden van uw huishouden in uw huidige woonsituatie? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

I absoluut 
' onvoldoende onvoldoende neutraal 

, absoluut 
voldoende I voldoende 

Sb. Hoe ~1root acht u de kans dat de rust in uw huis voor u of leden van uw huishouden het komende 
jaar een probleem word!? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

I zeer klein klein niet klein I I 1· groot zeer groot 
niet groot 

~:foor op het volgende blad met het vervolg van onderdeel II. pagina 2 van 10 
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6a. Wat vindt u van de beschikbare ruimte voor het slapen voor u of leden van uw huishouden in 
uw huidige woonsituatie? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

1 absoluut i i 
: onvoldoende l onvoldoende I neutraal I absoluut 

voldoende voldoende 

6b. Hoe groot acht u de kans dat de beschikbare ruimte voor het slapen voor u of leden van uw 
huishouden het komende jaar een probleem word!? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

zeer klein klein 
. niet klein I 
I niet groot 

groot zeer groot 

?a. Wat vindt u van de privacy in huis, voor u of leden van uw huishouden, in uw huidige woonsituatie? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

I absoluut onvoldoende I 
! onvoldoende 

neutraal I voldoende 
absoluut 

voldoende 

7b. Hoe groot acht u de kans dat de privacy in huis, voor u of leden van u huishouden 
het komende jaar een probleem word!? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

I zeer klein klein '! niet klein I 
met groot 

groot zeer groot 

Ba. Wat vindt u van de beschikbare ruimte voor persoonljke verzorging in uw woning 
voor u of !eden van uw huishouden in uw huidige woonsituatie? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

i absoluut ' : 
j onvoldoende onvoldoende I neutraal I voldoende 

absoluut 
voldoende 

Bb. Hoe groot acht u de kans dat de beschikbare ruimte voor persoonlijke verzorging in 
uw woning voor u of leden van uw huishouden het komende jaar een probleem word!? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening . 

zeer klein klein 
. 

1

. niet klein I ,. 
met groot 

groot zeer groot 

9a. Wat vindt u van de beschikbare ruimte om gasten te ontvangen in uw woning 
voor u of !eden van uw huishouden in uw huidige woonsituatie? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

1 absoluut I 
1 Id d onvoldoende , onvo oen e , I absoluut 

neutraal , voldoende Id d 
! vooene 

9b. Hoe groot acht u de kans dat de beschikbare ruimte om gasten te ontvangen in 
uw woning voor u of leden van uw huishouden het komende jaar een probleem word!? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

zeer klein klein niet klein I I groot 
met groot 

zeer groot 

Ga door op het volgende blad met het vervolg van onderdee/ II. 

''Eigenaardige-bewoners" 

pagina 3 van 1 0 

58 



Rolf Dankers, 0417028 April2006 

ma. Welk aspect van het wonen heeft LI in dit onderdeel van de vragenlijst gemist? 
Omschrijf dat aspect hieronder en beantwoord de vragen. 
Mist u niks? Ga dan door op het volgende blad met onderdeel Ill. 

10b. Wat vindt LI van het door LI omschreven aspect onder vraag 10a? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

: absoluut ! i 
i onvoldoende I onvoldoende J 

I I absoluut 
neutraal , voldoende Id d , :vooene 

1 Oc. Hoe groat acht LI de kans dat er het komende jaar op het gebied van dit aspect een probleem 
ontstaat voor LI of leden van LIW hLiishoLiden? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

I zeer klein I klein I niet klein I I 
• met root 

groat I zeer groat 

Ill UITGEVOERDE VERBOUWING VAN UW WONING 

1. Welke verboLiwingen heeft LI sinds 1 juli 2000 Liitgevoerd aan LIW woning? 
Er zijn meerdere antwoorden moge/ijk. 

0 Het LiitboLiwen van LIW woning 
0 Het verboLiwen van de zolderrLiimte 
0 Het verboLiwen van een ander vertrek binnen LIW woning 
0 Het splitsen van een kamer binnen LIW woning 
0 Het aanboLiwen van een extra kamer aan LIW woning 
0 Een aanboLiw bij de woning trekken 
0 Het aanboLiwen van een serre 
0 Het boLiwen van een extra verdieping op LIW woning of op een aanboLiw 
0 Een andere verboLiwing Liilgevoerd (vu/ aan) 

namelijk: .................................................................. . 
O Geen verboLiwing van LIW woning Liitgevoerd (ga naar het volgende blad, onderdee/ JV.) 

Als u sinds 1 juli 2000 een verbouwing heeft uitgevoerd, probeer dan antwoord 
te geven op de onderstaande vragen. Ga anders door naar het volgende blad (onderdeel JV). 

2. Hoe tevreden bent LI met het resLiltaat van de door LI sinds 1 Juli 2000 Liitgevoerde verboLiwing(en)? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw menin . 

0 He! LiitboLiwen van LIW woning heel erg 
ontevreden neutraal tevreden 

heel erg 
ontevreden tevreden 

0 
Het verboLiwen van de heel erg 

neutraal 
heel erg 

zolderrLiimte ontevreden 
ontevreden tevreden 

tevreden 

0 
Het verboLiwen van een ander heel erg 

neutraal tevreden 
heel erg 

vertrek binnen LIW wonin ontevreden 
ontevreden 

tevreden 

0 
Het splitsen van een kamer heel erg 

tevreden 
heel erg 

binnen LIW wonin ontevreden tevreden 

() 
Het aanboLiwen van een extra heel erg 

kamer aan LIW wonin ontevreden 
ontevr 

0 
Een aanboLiw bij de woning heel erg 

ontevreden neutraal 
trekken ontevreden tevreden 

' heel erg 01 Het aanboLiwen van een serre 
ontevreden 

ontevreden neutraal tevreden 
tevreden 

ol He! boLiwen van een extra 
verdieping op LIW woning of op heel erg . 

ontevreden neutraal tevreden 
heel erg 

ontevreden I tevreden 
een aanboLiw 

G 
Een andere Liitgevoerde heel erg 

ontevreden neutraal tevreden 
heel erg 

verboLiwin ontevreden tevreden 

Ga door op het volgende blad met onderdeel Ill. pagina 4 van 10 
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IV MOGELIJKE VERBOUWINGEN 

Ste/ u voor de beantwoording van de vragen in dit onderdeel voor, dat het nodig is om een 
extra vertrek toe te voegen aan uw woning of een bestaand vertrek anders te gaan gebruiken. 
Geef aan hoe u de voorgestelde verbouwingen beoordeelt. 

1. Hoe positief of negatief staat u tegenover he! uitvoeren van de volgende verbouwingen aan uw woning? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

1 a. He! uitbouwen van uw woning zeer postitief positief neutraal negatief zeer negatief ! 
' ' 

1 b. 
i 

I ' I I : 

I He! verbouwen van de zolderruimte zeer postitief I positief neutraal negatief I zeer negatief j 
I 

I He! veroouwen van een anaer vertreK 
I zeer postitief i positief I I zeer negatief 

I 
binnen uw wonina l neutraal negatief I ! : 

1c. 

Het splitsen van een kamer binnen uw 

I zeer postitief I positief I neutraal negatief I zeer negatief 
woning 

1d. 

He! aanbouwen van een extra kamer aanl I I I 
uw woninq 

zeer postitief positief neutraal negatief I zeer negatief 
: 

1e. 

I Een aanbouw bij de woning trekken I zeer postitief I positief neutraal negatief zeer negatief I 
I i 

1 f. 

1g. Het aanbouwen van een serre I zeer postitief I positief I neutraal negatief 
I 

zeer negatief I 
1 h. I 

Het bouwen van een extra verdieping op ! 
uw woning of op een aanbouw I zeer postitief I positief neutraal negatief zeer negatief 

2. Hoe gemakkelijk of moeilijk denkt u de verbouwingen te kunnen (laten) uitvoeren? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

2a. Het uitbouwen van uw woning zeer moeilijk moeiljk 
uitvoerbaar 

makkelijk zeer makkelijk 
uitvoerbaar uivoerbaar uitvoerbaar uitvoerbaar 

Het verbouwen van de zolderruimte zeer moeilijk moeiljk 
i uitvoerbaar 

makkelijk zeer makkelijk 
1 

uitvoerbaar uivoerbaar uitvoerbaar uitvoerbaar 
2b. 

He! verbouwen van een ander vertrek zeer moeilijk moeiljk makkelijk I zeer makkelijk 
binnen uw wonin uitvoerbaar uivoerbaar 

uitvoerbaar 
uitvoerbaar uitvoerbaar ' 

2c. 

He! splitsen van een kamer binnen uw zeer moeilijk moeiljk 
uitvoerbaar 

makkelijk zeer makkelijk ' 

won in uitvoerbaar uivoerbaar uitvoerbaar uitvoerbaar 
2d. 

He! aa~bouwen van een extra kamer aanl zeer moeilijk moeiljk 
uitvoerbaar 

makkelijk I zeer makkelijk ! 
uw wonin uitvoerbaar uivoerbaar uitvoerbaar uitvoerbaar 

2e. 

Een aanbouw bij de woning trekken I zeer moeilijk moeiljk 
uitvoerbaar 

makkelijk I zeer makkelijk 
uitvoerbaar uivoerbaar uitvoerbaar uitvoerbaar 1 

21. 

He! aanbouwen van een serre I 
zeer moeilijk moeiljk 

uitvoerbaar 
makkelijk I zeer makkelijk 

uitvoerbaar uivoerbaar uitvoerbaar uitvoerbaar 
2g. 

Het bouwen van een extra verdieping op zeer moeilijk moeiljk 
uitvoerbaar 

makkelijk I zeer makkelijk i 
uw woning of op een aanbouw uitvoerbaar uivoerbaar uitvoerbaar uitvoerbaar 

2h. 

3. In hoeverre bieden de volgende verbouwingen volgens u een oplossing voor problemen in het 
gebruik van de woning doordat er te weinig (voor bewoning bruikbare) kamers zijn? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

3a. I I 
hele slechte I slechte I 

geen goede I 
goede hele goede Het uitbouwen van uw woning geen slechte 

oplossing oplossing 
oplossing 

oplossing oplossing 

l I 
I 

slechte I 
geen goede I 

hele goede 
I 

He! verbouwen van de zolderruimte hele slechte I geen slechte 
goede 

! ! 
oplossing oplossing 

oplossing 
oplossing oplossing 

3b. 

I 
He! verbouwen van een ander vertrek 

I 
hele slechte I I geen goede I 

I 
slechte goede hele goede I 

geen slechte I binnen uw woning oplossing oplossing 
oplossing 

oplossing oplossing 
3c. 

Ga door op het volgende blad met het vervolg van vraag 3. pagina 5 van 10 
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Het splitsen van een kamer binnen uw hele slechte slechte 
geen goede I 

goede hele goede 
3d. geen slechte I 

woning oplossing oplossing 
oplossing 

oplossing oplossing 

Het aanbouwen van een extra kamer aan' hele slechte slechte 
geen goede I 1 

goede hele goede 
3e. 

uwwoning oplossing oplossing 
geen slechte i 

oplossing oplossing 
oplossing i 

hele slechte slechte 
' geen goede I I 

goede hele goede 31. Een aanbouw bij de woning trekken geen slechte I 
oplossing I oplossing 

oplossing I 
oplossing oplossing 

hele slechte ! slechte 
geen goede I I 

goede hele goede 3g. Het aanbouwen van een serre geen slechte I 
oplossing oplossing 

oplossing I oplossing oplossing 

Het bouwen van een extra verdieping op J hele slechte slechte 
geen goede I [ 

goede hele goede 3h. 
uw woning of op een aanbouw 

1 
oplossing oplossing geen slechte I oplossing oplossing 

oplossing 

Met vraag 4 en 5 willen we te weten komen hoe u de (on-)mogelijkheden van een verbouwing ervaart. 

4. Geel voor de onderstaande uitspraken aan in hoeverre u het ermee eens of oneens bent: 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

4a. Vanwege mijn (hoge) leeftijd zie ik op tegen een verbouwing van mijn woning. 

helemaal mee 
oneens 

mee oneens neutraal meeeens 
helemaal mee 

eens 

4b. Vanwege mijn gebrek aan bouwkundige vaardigheden zie ik op tegen een verbouwing van mijn woning. 

i helemaal mee I I oneens mee oneens I neutraal mee eens 
helemaal mee 

eens 

4c. Vanwege mijn gebrek aan bouwkundige kennis zie ik op tegen een verbouwing van mijn woning . 

. helemaal mee I 
j oneens mee oneens I neutraal mee eens 

helemaal mee 
eens 

4d. Vanwege een gebrek aan financiele middelen zie ik op tegen een verbouwing van mijn woning. 

: helemaal mee 1· j oneens mee oneens neutraal I helemaal mee 
mee eens 

eens 

4e. Vanwege de ouderdom van mijn woning zie ik op tegen een verbouwing van mijn woning. 

I
; helemaal mee I 

mee oneens 
i oneens 

neutraal meeeens 
helemaal mee 

eens 

4f. Omdat er te weinig plaats is in de woning, zie ik op tegen een verbouwing van mijn woning. 

i helemaal mee I 
meeoneens 

oneens , , 
neutraal meeeens 

helemaal mee 
eens 

4g. Omdat er te weinig plaats is rondom de woning, zie ik op tegen een verbouwing van mijn woning. 

I helemaal mee 
oneens 

meeoneens neutraal mee eens 
helemaal mee 

eens 

S. In hoeverre verwacht u overlast tijdens een eventuele verbouwing? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

Sa. Geluidsoverlast heel weinig I weinig overlast I niet weinig I niet veel overlast I 
overlast 

Overlast door bouw- en heel weinig i weinig overlast I niet weinig I niet veel overlast 
sloooafval overlast 

Sb. 

Overlast door bouwstof heel weinig j weinig overlast I niet weinig I niet veel overlast 
overlast 

Sc. 

Ga door op het volgende blad met het vervolg van onderdeel IV. 
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overlast 

I heel veel 
veel overlast 

overlast 

veel overlast I heel veel 
overlast 
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6. Geef voor de onderstaande uitspraken aan in hoeverre u he! ermee eens of oneens bent: 

6a. 

6b. 

Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

Een verbouwing kost le veel tijd. 

Een verbouwing kost te veel moeite. 

! helemaal mee I 
; oneens 

i helemaal mee l 
' oneens ! 

meeoneens 

mee oneens 

neutraal meeeens 

neutraal meeeens 

April 2006 

! helemaal mee ! 
eens 

i helemaal mee ! 
! eens i 

6c. Een verbouwing kost le veel geld. ! helemaal mee I mee oneens 
· oneens i 

neutraal 
i helemaal mee i 

mee eens i eens I 

7. Geef voor de onderstaande uitspraken aan in hoeverre u het ermee eens of oneens bent: 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

7a. Het is mogelijk om he! aantal kamers van mijn woning le vergroten. 

0

1' helemaal mee I !' mee oneens 
i oneens i 

neutraal I helemaal mee I 
mee eens I eens J 

7b. lk moet accepteren dat he! aantal kamers van mijn woning beperkt is. 

I
' helemaal mee I 

oneens mee oneens I neutraal meeeens 
helemaal mee 

eens 

7c. He! aantal kamers van mijn woning is niet zomaar le vergroten; daarvoor moet eerst het 
nodige worden uitgezocht en geregeld. 

'. helemaal mee I' 

I' mee oneens 
oneens 

neutraal 

7d. Eigenlijk zou mijn woning meer kamers moeten hebben. 

i helemaal mee mee oneens !i 

' oneens 
neutraal 

mee eens 

meeeens 

helemaal mee 
eens 

I helemaal mee 
1 eens I 

V PLANNEN VOOR DE VERBOUWING VAN UW WONING 

1. Hoe groot acht u de kans dat onderstaande verbouwingen v66r 2005 door u uitgevoerd zullen worden 
aan uw huidige woning? 
K"h d dhb k rws et antwoori aan at et es overeen om me uw menma. 

Het uitbouwen van uw woning I zeer klein 
I 
! klein 

niet klein I 
niet groot 

groot I zeer groot 
I 

Het verbouwen van de zolderruimte I 
I 

zeer klein I klein 
niet klein I 
niet groot 

groot I zeer groot 

He! verbouwen van een ander vertrek I i niet klein I 
binnen uw woninq I zeer klein I klein 

niet groot 
groot zeer groot 

I 

Het splitsen van een kamer binnen uw 
zeer klein I klein I niet klein I 

groot zeer groot 
woning niet groot 

He! aanbouwen van een extra kamer aan I I 
niet klein I I uw woninq 

zeer klein I klein 
niet groot 

groot zeer groot 

Een aanbouw bij de woning trekken I zeer klein I klein 
niet klein I 
niet groot 

groot zeer groot 

Het aanbouwen van een serre i I niet klein I 
zeer klein klein groot zeer groot 

i niet groot 

Het bouwen van een extra verdieping op I 
zeer klein I klein 

niet klein I 
groot zeer groot 

uw woning of op een aanbouw 1 niet groot 

Een andere verbouwing (omschrijf de verbouwing): ................................................. 

.............................................. I zeer klein I klein 
niet klein I niet 

groot 
groot I 

Ga door op het vo/gende blad met het vervolg van onderdeel V. pagina 7 van 10 
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Ats u een verbouwing van plan bent, probeer dan antwoord 
te geven op de onderstaande vragen. 
Ats u geen verbouwing van plan bent ga dan door naar het volgende onderdeel (VI). 

2. Hoe groot acht u de kans dat de verbouwing(-en) een positief effect heeft (hebben) op de onderstaande 
aspecten van het gebruik van uw woning voor u of leden van uw huishouden? 
Kruis het antwoord aan dat het best overeenkomt met uw mening. 

De ruimte om dingen op te bergen zeer klein klein I 
niet klein I 

groat zeer groat 
niet groat 

2a. 

De ruimte voor het uitvoeren van 
I I niet klein I 

huishoudeliike taken 
zeer klein klein 

niet groat 
groat zeer groat 2b. 

De ruimte om bureau- of huiswerk te kunnen i niet klein I 

do en 
zeer klein klein 

niet groat 
groat zeer groat 2c. 

De ruimte voor het beoefenen van hobby's zeer klein klein 
niet klein I 

groat zeer groat 
niet groat 

2d. 

De rust in huis zeer klein klein 
niet klein I 

groat zeer groat 
niet groat 

2e. 

2f. De ruimte voor het slapen ! zeer klein klein 
niet klein I 

groat zeer groat 
niet groat 

I 
i 

I 
De privacy zeer klein klein 

niet klein I 
groat zeer groat I 

niet groat I 
2g. 

De ruimte voor persoonlijke verzorging I zeer klein klein I 
niet klein I 

groat zeer groat 
niet groat 

2h. 

De ruimte voor het ontvangen van gasten zeer klein klein 
niet klein I 

groat zeer groat 
niet groot 

2i. 

2j. lets anders (Omschrijf het positieve effect): ....... 

I 

I 
niet klein I 

I .............................................. I zeer klein klein 
niet groat 

groat zeer groat 

VI UW PLANNEN OM TE VERHUIZEN 

1. Als de gelegenheid zich voordeed en alle andere omstandigheden bleven gelijk, zou u uw huidige woning 
willen verruilen voor een woning met meer kamers? 
Kruis het antwoord aan dat u kiest. 

zeker niet 
waarschijn· 

lijk niet I waarschijn-
neutraal lijk wel zekerwel 

2. Als de gelegenheid zich voordeed en alle andere omstandigheden bleven gelijk, zou u uw huidige woning 
willen verruilen voor een woning met meer bergruimte? 
Kruis het antwoord aan dat u kiest. 

zeker niet 
waarschijn

lijk niet 
neutraal zekerwel 

3. Als de gelegenheid zich voordeed en alle andere omstandigheden bleven gelijk, zou u uw huidige woning 
willen verruilen voor een woning met grotere kamers? 
Kruis het antwoord aan dat u kiest. 

zeker niet 
waarschijn· j 

lijk niet 
neutraal 

waarschijn
lijk wel 

zekerwel 

Ga door op het vo/gende blad met het vervolg van onderdeel VI. pagina 8 van 1 0 
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4. Als de gelegenheid zich voordeed en alle andere omstandigheden bleven gelijk, zou u uw huidige woning 
willen verruilen voor een woning van een ander type? 
Kruis het antwoord aan dat u kiest. 

! waarschijn-
1 zeker niet i lijk niet neutraal 

5. Als de gelegenheid zich voordeeden alle andere omstandigheden bleven gelijk, zou u uw huidige woning 
willen verruilen voor een woning op een grater kavel? 
Kruis het antwoord aan dat u kiest. 

I ! zeker niet 
waarschijn

lijk niet 
neutraal 

waarschijn- ! ek 
lijk wel I z er 

6. Als de gelegenheid zich voordeeden alle andere omstandigheden bleven gelijk, zou u uw huidige woning 
willen verruilen voor een nieuwere woning? 
Kruis het antwoord aan dat u kiest. 

zeker niet 
waarschijn

lijk niet 

7. Hoe vaak bent u sinds 1992 verhuisd? 
O Een keer 
() Twee keer 
0 Drie keer 
0 Meer dan drie keer 
0 Niet verhuisd sinds 1992 

neutraal 

8. Bent u momenteel van plan om te verhuizen? 

waarschijn- I ek 
1 lijk wel I z er we 

0 ja 0 misschien O nee 

VII UW HUISHOUDEN 

1. Wat is uw leeftijd? 

jaar 

2. Wat is uw geslacht? 
0 man 0 vrouw 

3. Hoeveel personen wonen er in uw woning? 

4. Wat is de leeftijd van thuiswonende kinderen? 
( Geef ook aan of het over een jongen of een meisje gaat. ) 

I kind 1 I 
geslacht leeftijd 

tJ man 0 vrouw I jaar 
'.kind 2 i 0 man 0 vrouw ! aar 
.kind 3 0 man 0 vrouw ! aar 
;kind 4 0 man 0 vrouw I jaar 
.kind 5 0 man 0 vrouw i jaar 

5. Hoelang woont u al in deze woning? 

jaar 

Ga door op het volgende blad met onderdeel VII. 
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6. Wat voor opleiding heeft u genoten? 
0 Lagere technische opleiding (L TS) 
0 Middelbare technische opleiding (MTS) 
0 Hogere technische opleiding (HTS, TU) 
0 Andere lagere opleiding 
0 Andere middelbare opleiding 
0 Andere hogere of universitaire opleiding 

7. Wat is het totale maandelijkse netto-inkomen van uw huishouden (van u en al uw huisgenoten samen)? 
0 minder dan 500 EURO (f 1.100) 
0 tussen 500 EURO (I 1.100) en 900 EURO (I 2.000) 
0 tussen 900 EURO (I 2.000) en 1.400 EURO (I 3.100) 
0 tussen 1.400 EURO (f 3.100) en 1.900 EURO (I 4.200) 
0 tussen 1.900 EURO (I 4.200) en 2.600 EURO (I 5.700) 
0 meer dan 2.600 EURO (I 5.700) 

8. Wilt u op de hoogte gebracht worden van de resultaten van dit onderzoek? 
(Na atronding van het onderzoek, ontvangt u eenmalig een nieuwsbrief!) 

O ja () nee 

NB.: In de onderstaande ruimte kunt u nog eventuele opmerkingen kwijt over de vragenlijst of het onderzoek! 
(lk ben heel erg geinteresseerd in uw mening!) 

Dit is het einde van de vragenlijst! Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek! 

U kunt de vragenlijst in de daarvoor bestemde retourenve/oppe terugsturen. 
(Een postzegel is niet nodig.) 

II pagina 10 van 10 
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