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Samenvatting 

Het mondiale energieverbruik is de afgelopen 100 jaar door verschillende ontwikkelingen enorm 

toegenomen. De laatste 45 jaar is dit verbruik zelfs verdrievoudigd en de verwachting is dat het verbruik 

de komende jaren zal blijven groeien. Veruit het grootste deel van deze energie wordt opgewekt uit 

fossiele brandstoffen. Deze kolen, gas en olievoorraden zijn echter niet oneindig voorradig. Bij de 

winning van energie uit fossiele brandstoffen komen voor het milieu schadelijk restproducten vrij. Eén 

daarvan (CO2) draagt sterk bij aan het broeikaseffect. Dit broeikaseffect is mede veroorzaker van de 

opwarming van de aarde. Vanaf de jaren 50 is de uitstoot van CO2 sterk gestegen. Na 1990 is de uitstoot 

zelfs met 45% toegenomen. De problemen van de uitputting van de grondstoffen en de milieuvervuiling 

werden vanaf de jaren 70 door de internationale politiek langzaam erkend. De oliecrises in de jaren 70 

en 80 en de economische gevolgen hiervan deden dit besef bij politici sterk groeien. Het Kyoto protocol 

uit 1997 is de belangrijkste poging om deze problemen het hoofd te bieden. 37 Landen verplichtten zich 

hiermee om de uitstoot van broeikasgassen in 2012 met gemiddeld 5,2% te verminderen ten opzichte 

van 1990. Analoog aan de mondiale ontwikkelingen is in Nederland een vergelijkbare stijging van 

energieverbruik te zien. Om aan de internationale afspraken voor CO2 reductie te voldoen is een 

beperking van dit energieverbruik noodzakelijk. De Nederlandse huishoudens hebben met 17% een 

aanzienlijk aandeel in dit verbruik en maatregelen in deze sector kunnen daarom van significante 

invloed zijn op een reductie van het nationale energieverbruik. 

Om woningen energiezuiniger te maken zijn methoden ontwikkeld om de energetische prestatie van 

woningen te meten. Voor nieuwbouw is dit in de huidige situatie de energie prestatie coëfficiënt (EPC). 

Voor bestaande woningen is dit het energielabel. Het verplicht voldoen aan een bepaalde EPC 

grenswaarde is sinds 1995 opgenomen in het bouwbesluit. Het energielabel is later ingevoerd, sinds 

2008 is het label verplicht gesteld bij koop of verkoop van de woning. Het energielabel en de EPC 

hebben geen direct verband met elkaar.  Het energielabel wordt bepaald aan de hand van een opname 

van de belangrijkste kenmerken van de woning. Hieruit volgt een energie-index. Deze index is het 

berekende energieverbruik gedeeld door een toelaatbaar normverbruik. Het normverbruik is afhankelijk 

van het vloeroppervlak en de oppervlakte van de schil (vloeren, gevels en daken). Het berekende 

energieverbruik wordt bepaald aan de hand van isolatiewaarden van diverse constructies, ligging van de 

woning, type verwarming- en ventilatie-installatie, kierdichting en leidingverloop. Aan de hand van de 

index is een indeling gemaakt van verschillende klassen, van G naar A++. Hierbij is A++ het hoogste 

niveau. Het nationale milieubeleidsplan wat voortvloeit uit onder andere het Kyoto protocol richt zich 

ook op de corporatiesector. Tussen overheid en woningcorporaties is onder andere afgesproken om de 

woningen te verbeteren met twee labelstappen of minimaal label B te behalen. Om deze reden speelt 

de mate van energiezuinigheid van de woningvoorraad een belangrijke rol in het beleid van 

woningcorporaties. Woningcorporaties hebben naast het voldoen aan de afspraken nog meer voordelen 

bij een hogere energiezuinigheid van het woningbezit. Dit zijn maatschappelijke voordelen zoals de 

bijdrage aan een beter milieu maar ook financiële zoals de stijging van de marktwaarde en de huurprijs. 

Ook de klant (de huurder) profiteert van de goede energetische prestatie van de woning. De 

energielasten zijn bijvoorbeeld lager bij een energiezuinige woning. Tenslotte wordt door corporaties 

aangenomen dat het comfort in de woning en daarmee de tevredenheid van de huurder met de woning 
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stijgt als het energielabel van de woning beter is. Dit laatste argument wordt vaak gebruikt om huurders 

te overtuigen van het nut van het investeren in de energetische prestatie van de woning. 

Of er werkelijk een verband is tussen deze energetische prestatie en de tevredenheid van de huurder is 

echter niet bewezen. In dit onderzoek wordt nagegaan of de energetische prestatie van de woning (met 

het label als indicator) van invloed is op de tevredenheid van de huurder met de woning. Daarnaast 

wordt onderzocht welke factoren hierbij verder van invloed zijn. De doelstelling is om inzicht te krijgen 

in het verband tussen het label en de tevredenheid en hiermee het beleid van corporaties verder te 

optimaliseren en beter af te stemmen op de wensen van de klant. Verder kunnen de resultaten een 

bijdrage leveren aan de kennis over woningwaardering en woontevredenheid, met name in relatie tot 

energiezuinigheid en duurzaamheid. 

Voor dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van data van een eerder uitgevoerd 

klanttevredenheidsonderzoek bij de Eindhovense woningcorporatie Wooninc. De respondenten 

beoordelen de woningen gemiddeld met een 7,1. Het merendeel van de woningen heeft het label C of D 

(beide 28%). Er zijn maar weinig woningen met een “slecht” label. Van alle woningen heeft 1% het label 

G en 6% het label F. Omdat dit onderzoek een secundaire data-analyse is liggen de te gebruiken 

variabelen grotendeels vast. Er is een vergelijking gemaakt tussen de in de literatuur als belangrijk 

aangemerkte determinanten en determinanten die aanwezig zijn in de beschikbare dataset. De 

determinanten blijken na literatuurstudie ingedeeld te kunnen worden in drie categorieën. Dit zijn de 

kenmerken van de woning, de kenmerken van de woonomgeving en de persoonlijke kenmerken. Uit de 

vergelijking blijkt dat de variabelen “energielasten”, “opleidingsniveau”, “afkomst” en 

“afwerkingsniveau” ontbreken in de dataset. De meest belangrijke en relevante determinanten blijken 

aanwezig te zijn. Er worden 23 variabelen geselecteerd waarvan er 12 normaal verdeeld zijn. De rest 

heeft een scheve, dichotome of multimodale verdeling. Het merendeel van de variabelen is op ordinaal 

niveau gemeten. Dit geldt ook voor de afhankelijke variabele (tevredenheid met de huurwoning). De 

dataset omvat na preparatie 1981 respondenten. Een multinominale logistische regressie analyse blijkt 

het best te passen bij de onderzoeksvraag en de kwaliteit van de data. 

De populatie in het onderzoek zijn de huurders van een corporatiewoning in Nederland. Met behulp van 

de Chi-square test is de representativiteit van de steekproef getest. Met name waar het gaat om het 

bouwjaar en wat betreft het energielabel blijkt de steekproef sterk af te wijken. De woningen in de 

steekproef zijn jonger en hebben betere energielabels. Wat de respondenten betreft zijn ze in de 

steekproef over het algemeen jonger dan in de populatie. Verder zijn er minder gezinnen met kinderen 

in de steekproef. Betrouwbare uitspraken naar aanleiding van dit onderzoek kunnen worden gedaan 

over de woningcorporatie waar het klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd of corporaties met een 

vergelijkbaar klantenbestand en woningbezit. 

De eerste stap in de data-anlyse is een test op bivariate samenhang tussen de onafhankelijke variabele 

en de afhankelijke variabele. De belangrijkste conclusie uit deze test is dat er geen significant verband is 

tussen het netto inkomen van de huurder en de tevredenheid met de woning. Deze variabele is 

uitgesloten van verder onderzoek. Om multicolineariteit te voorkomen zijn alle predictoren 

(onafhankelijke variabelen) getest op onderlinge samenhang. Deze analyse heeft tot gevolg dat de 
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volgende variabelen van verder onderzoek worden uitgesloten; “tevredenheid warmte isolatie”, 

“tevredenheid geluidsisolatie”, “tevredenheid onderhoudstaat buitenkant woning”, “tevredenheid met 

de ventilatiemogelijkheden”, “rapportcijfer grootte van de woning”, “etagewoning”, “rapportcijfer 

kwaliteit voorzieningen buurt”, “rapportcijfer veiligheid en overlast buurt”, “rapportcijfer 

bewonerssamenstelling buurt”, “woont samen met kinderen” en “huurprijs”. De variabele bouwjaar 

blijkt ook multicolinearitieit te vertonen maar toch van dermate belang te zijn dat hij niet zomaar kan 

worden uitgesloten. Om deze reden is besloten om de regressieanalyse één maal mét deze variabele en 

één maal zonder deze variabele uit te voeren. 

De regressieanalyse geeft aan welke variabelen een voorspeller zijn van de afhankelijke variabele en hoe 

goed een bepaalde set van deze variabelen de waarde van de afhankelijke variabele voorspelt. De 

tevredenheid met het aantal slaapkamers, het bouwjaar, het aantal personen in het huishouden, het 

totaalcijfer voor de buurt en het rapportcijfer voor de technische staat van de woning blijken 

voorspellers te zijn van de tevredenheid met de woning. Het energielabel blijkt na toevoeging aan de 

analyse geen significante voorspellende rol te spelen bij het bepalen van de afhankelijke variabele. Ter 

controle is de analyse nog een keer uitgevoerd zonder de variabele “bouwjaar”. Dit wordt gedaan omdat 

“bouwjaar” multicolineariteit bleek te veroorzaken wat de resultaten negatief zou kunnen beïnvloeden. 

Uit de controleanalyse blijkt niet dat de variabele “bouwjaar” de analyse negatief beïnvloed. De 

conclusie is daarom de volgende; het energielabel is geen voorspeller van de tevredenheid met de 

huurwoning. De variabelen “tevredenheid met het aantal slaapkamers”, “bouwjaar”, “het aantal 

personen in het huishouden”, “het totaalcijfer voor de buurt” en “het rapportcijfer voor de technische 

staat van de woning” zijn dit wel. Er is derhalve geen verband aangetoond tussen de energiezuinigheid 

van de woning en de tevredenheid van de huurder met de woning. 

Het feit dat er geen verband is aangetoond tussen het label en de tevredenheid zou kunnen worden 

verklaard met het feit dat een beter energielabel niet zorgt voor een hoger wooncomfort. Daarnaast zou 

er ook een verschil kunnen zitten in de perceptie van wooncomfort en binnenklimaat tussen huurder en 

woningeigenaar. Ook het feit dat het merendeel van de respondenten zich niet bewust is van het bij de 

woning behorende energielabel zou hierbij van invloed kunnen zijn. Tekortkomingen in dit onderzoek 

kunnen een rol spelen bij het niet kunnen aantonen van het verband. Een voorbeeld hiervan is het 

ontbreken van de variabele “energielasten”. Vervolgonderzoek waarbij deze variabele wel aanwezig is 

en waarbij een vragenlijst wordt gebruikt die specifiek is opgesteld voor de in dit onderzoek gebruikte 

vraagstelling zou interessante inzichten kunnen opleveren. Daarnaast verdient onderzoek naar het 

verband tussen de energiezuinigheid en het wooncomfort van de woning een aanbeveling. 

Het investeren in de energetische prestatie van woningen levert een CO2 reductie en financiële 

voordelen op. Het levert de woningcorporatie echter niet een meer tevreden huurder op. Wil de 

corporatie de tevredenheid van de huurder vergroten dan kan zij beter investeren in de technische staat 

en de leefbaarheid van de buurt. Daarnaast blijkt ook de grootte van de woning en het bouwjaar van de 

woning de tevredenheid van de huurder te beïnvloeden. Aanbevolen wordt dan ook om in het beleid 

aandacht te besteden aan deze aspecten. 
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1 Inleiding 

1.1  Aanleiding 

 

Door stijgende energiekosten, sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende politieke 

ambities is het de verwachting dat duurzaamheid en energiebesparing een steeds grotere rol zullen 

gaan spelen in het strategisch voorraadbeleid van woningcorporaties. In de praktijk zal dit leiden tot 

renovatieprojecten waar de energetische prestatie van de woning centraal staat. Voor het meten van de 

energetische prestatie wordt het EPA energielabel gebruikt. Sinds de verplichtstelling van het label in 

januari 2008 (voor woningen ouder dan 10 jaar) en de implementatie in het woningwaarderingstelsel 

(WWS) in juli 2011 is de populariteit van het label gestegen en het gebruik er van toegenomen.   

Energetische verbeteringen worden door beleidsmakers bij woningcorporaties vaak omschreven als een 

labelsprong van een woning of complex binnen de woningportefeuille. De investeringen die gedaan 

worden om deze labelsprong te bewerkstelligen betalen zich terug in verschillende soorten 

opbrengsten. Voorbeelden van deze opbrengsten kunnen zijn: dalende woonlasten door vermindering 

van het energieverbruik, stijging van de marktwaarde van de woning, het leveren van een bijdrage aan 

een beter milieu en een hoger wooncomfort door een beter binnenmilieu in de woning. 

Er is veel bekend over de theoretische besparing van energie en energiekosten bij een labelsprong na 

energetische verbetering van de woning. Bij het opstellen van een programma van eisen voor een 

renovatieproject is het rekenmodel voor energiebesparing van bouwfysische adviesbureaus een 

bepalend element. Daarnaast is ook redelijk veel bekend over het verband tussen de mate van 

duurzaamheid van vastgoed en de economische waarde hiervan. Waar minder over bekend is, is het 

verband tussen energiezuinigheid en de waardering van de woning door de huurder.  

In het Convenant Energiebesparing Corporatiesector (energieconvenant) hebben onder andere de 

corporatiesector en de overheid afgesproken om de energetische prestatie van sociale woningvoorraad 

drastisch te verbeteren. In veel beleidsplannen van corporaties zijn doelstellingen uit het convenant als 

de reductie van het gasverbruik en het verbeteren van de woningen tot label B terug te vinden. In het 

convenant is ook afgesproken dat de huurder centraal staat bij energiebesparende maatregelen en dat 

wooncomfort en de kwaliteit van het binnenmilieu belangrijke aandachtspunten zijn. Deze 

doelstellingen komen minder vaak terug in de plannen en  het is daarom relevant en interessant om te 

weten hoe de huurder de energiebesparende maatregelen ervaart en of dit invloed heeft op de 

tevredenheid van de huurders. 
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1.2  Probleem- en doelstelling 

Huidige situatie: 

De belangrijkste redenen voor corporaties om woningen energetisch te verbeteren zijn het voldoen aan 

verschillende beleidskaders (convenanten) voor CO2 reductie en de verschillende positieve financiële 

aspecten die gepaard gaan met een labelsprong. Of de woning na een labelsprong, los van de eerder 

genoemde aspecten, ook beter gewaardeerd wordt door de huurder en welke factoren hierbij van 

invloed zijn is niet bekend. Wel wordt het argument gebruikt dat het wooncomfort stijgt bij een 

labelsprong. 

Gewenste situatie: 

Naast beleidstechnische en financiële voordelen worden de gevolgen voor de waardering van de woning 

door de huurder meegenomen in de besluitvorming rondom investeringen in de energetische prestatie 

van het woningbezit. 

Doelstelling: 

Inzicht verkrijgen in het verband tussen energiezuinigheid van de woning en de tevredenheid van de 

huurder met de huurwoning en de factoren die hierbij een rol spelen.  

 

1.3 Maatschappelijke relevantie  

Klantgerichtheid en klanttevredenheid zijn belangrijke aandachtspunten voor een woningcorporatie. 

Daarnaast is het verbeteren van de energetische prestatie van de portefeuille vaak één van de 

speerpunten in het beleid. Het verband tussen energetische prestatie van de woning en tevredenheid 

van de huurder over die woning kan daarom bruikbaar zijn voor de beleidmakers van de 

woningcorporatie. Daarnaast kan er iets gezegd worden over de toename van het wooncomfort na een 

labelsprong. Dit kan worden gebruikt om bewoners te overtuigen van het belang van energetische 

verbeteringen van de woning. Daarnaast kan er inzicht worden verkregen in het type technische 

ingrepen dat door de klant het meest wordt gewaardeerd. Hiermee kunnen renovatieprojecten beter 

worden afgestemd op de wensen van de klant wat de bereidwilligheid van de huurder om mee te 

werken en/of een huurverhoging te accepteren kan vergroten. Ten slotte kan de uitkomst van het 

onderzoek als argumentatie worden gebruikt in de discussies waarin het gaat over het nut van het 

investeren in de energetische prestatie van de woning. 

1.4 Theoretische relevantie 

De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan de kennis over woningwaardering en 

woontevredenheid van de huurder. In de literatuur is veel bekend is over het positieve verband tussen 

wooncomfort en de tevredenheid over de woning. Over het verband tussen de energetische prestatie 

van een woning en de tevredenheid van de huurder is minder bekend. De resultaten van dit onderzoek 

kunnen een bijdrage leveren aan het verbreden van de kennis over dit onderwerp. 
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1.5  Conceptueel model 

Op basis van het conceptuele model (figuur 1) zijn de onderzoeksvragen voor het eerste deel van het 

onderzoek opgesteld. De onderzoekseenheid is: de huurder van een sociale huurwoning van 

woningcorporatie Wooninc. De populatie is de huurder van een sociale huurwoning in Nederland. Voor 

dit onderzoek is gebruikt gemaakt van de data uit een klanttevredenheidsonderzoek wat is uitgevoerd 

onder de huurders van woningcorporatie Wooninc.  

De afhankelijke variabele in het model is de tevredenheid van de huurder met de huurwoning. De 

kenmerken van de woning en de kenmerken van de woonomgeving van de huurder zijn op twee 

verschillende manieren gemeten. Deze twee manieren kunnen worden gezien als twee soorten 

variabelen. Het ene gedeelte bestaat uit feitelijke gegevens zoals het aantal kamers in de woning, het 

bouwjaar of de huurprijs. Het tweede gedeelte bestaat uit de mening over de woning en de 

woonomgeving. De huurder is bijvoorbeeld gevraagd hoe tevreden hij is met de grootte van de woning 

of hoe tevreden hij is over de voorzieningen in de woonomgeving, dit is op ordinaal niveau gemeten.  

De persoonlijke kenmerken van de huurder spelen als interveniërende variabele een rol in het model. 

De persoonlijk kenmerken van de huurder bestaan uit variabelen als leeftijd, inkomen en samenstelling 

huishouden. De persoonlijke kenmerken spelen een rol bij de wijze waarop een bepaalde variabele 

invloed heeft op de tevredenheid met de huurwoning. Een voorbeeld hiervan is dat een gezin met drie 

kinderen de grootte van de woning belangrijker vindt dan jonge tweeverdieners. Of dat oudere huurders 

andere wensen hebben als het gaat om voorzieningen in de wijk dan jongere huurders. Het model wordt 

later in dit rapport getoetst aan de hand van conclusies uit het literatuuronderzoek en waar nodig 

aangepast. 

 

 

Figuur 1: Conceptueel model 
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1.6 Onderzoeksvragen 

 

1.6.1 Hoofdvraag 

In hoeverre is er samenhang tussen het energielabel van de woning en de tevredenheid van de huurder 

met de sociale huurwoning , en welke factoren beïnvloeden dit? 

 

1.6.2 Deelvragen 

De deelvragen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie (A) behandelt de 

achtergrond en context van het onderzoek. In de tweede categorie (B) vallen de vragen die de huidige 

situatie in de steekproef weergeven. In categorie C gaat het over de verbanden tussen de verschillende 

variabelen. De laatste categorie (D) behandelt de aanbevelingen aan woningcorporaties voor het 

veranderen van het beleid op het gebied van investeringen in de energetische prestatie van woningen. 

 

A. 1.Wat was de aanleiding tot het invoeren van het energielabel? 

 2. Wat bepaalt de labelklasse van de woning? 

 3. Waarom is het energielabel van belang voor woningcorporaties? 

B. 4. Hoe tevreden zijn de huurders van Wooninc. met de woning? 

5. Wat is de energetische prestatie van de huurwoningen van Wooninc.? 

C. 6. Welke woningkenmerken beïnvloeden de tevredenheid met de woning? 

 7. Hoe beïnvloeden deze woningkenmerken de tevredenheid met de woning? 

8. Welke persoonlijke kenmerken beïnvloeden de tevredenheid met de woning? 

9. Hoe beïnvloeden deze persoonlijke kenmerken de tevredenheid met de woning? 

10. Welke kenmerken van de woonomgeving beïnvloeden de tevredenheid met de woning? 

11. Hoe beïnvloeden deze kenmerken van de woonomgeving de tevredenheid met de woning? 

12.Wat is het verband tussen de energetische prestatie van de woning en de tevredenheid met 

de woning? 

D. 13. Wat zou er in het beleid van woningcorporaties op het gebied van investeringen in de 

energiezuinigheid van huurwoningen moeten veranderen? 
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2 Context 

Om de relevantie en de achtergrond van het onderzoek te schetsen wordt in dit hoofdstuk ingegaan op 

de energieproblematiek. De geschiedenis, de oorzaken en de wijze waarop de internationale politiek 

hiermee omgaat wordt in dit hoofdstuk besproken. In de laatste paragraaf wordt ingegaan op de 

Nederlandse situatie zowel op de ontwikkelingen als op de maatregelen die genomen zijn in de 

woningsector. 

2.1  Historische schets energieproblematiek 

Het mondiale energieverbruik is vanaf het begin van de 20e eeuw gestegen door onder andere de 

industriële revolutie, ontwikkeling van verschillende nationale economieën en bevolkingstoename. Wat 

opvallend is als gekeken wordt naar de historie van het gebruik van energie is de explosieve stijging in 

de afgelopen vijf decennia. De afgelopen 45 jaar is het wereld energieverbruik namelijk ruim 

verdrievoudigd.  

 
Figuur 2: Het wereldenergieverbruik per werelddeel in het equivalent van 1 miljoen vaten olie (y-as) (bron: Bp.com) 

Voor deze stijging zijn vooral Noord-Amerika, Europa en Azië verantwoordelijk (figuur 2). Opvallend is de 

enorme stijging van de energieconsumptie in Azië na 2000. Dit valt samen met de explosieve groei van 

de economie en de welvaart in bepaalde landen in Azië.  

De belangrijkste energiedragers in de wereld zijn olie, gas en kolen. Hierbij hebben olie en kolen een 

vergelijkbaar aandeel. Het aandeel gas is iets kleiner. Vanaf 1975 gaan waterkracht en nucleaire energie 

een steeds grotere rol spelen. (Min. Economische Zaken 2008) 

Voor het voorspellen van het toekomstig energieverbruik worden verschillende scenario’s opgesteld. 

Deze worden opgesteld door bijvoorbeeld het IEA (International Energy Agency).Met behulp van deze 

scenario’s is inzicht te krijgen in de mogelijke ontwikkelingen in het energieverbruik in de komende 

decennia. Deze scenario’s worden vooral bepaald door de keuzes die gemaakt worden in de mate van 

internationale verwevenheid (globalisering versus regionalisering), de keuze tussen efficiëntie of 

solidariteit of de inzet van verschillende (duurzame) energiebronnen. Al deze scenario’s voorspellen een 
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toename van het gebruik van fossiele brandstoffen tot 2030. Afhankelijk van de maatregelen en de inzet 

van duurzame energie kan dit gebruik na 2030 afvlakken en uiteindelijk afnemen. (Agentschap NL 2010)  

Dit gebruik van fossiele brandstoffen is niet oneindig, met name de gas- en olievoorraden zijn beperkt. 

De wereldwijde aardolie en aardgas voorraden zijn voldoende voor de komende 40 á 55 jaar.  De 

voorraad steenkool is groter, over de exacte hoeveelheid en beschikbaarheid lopen de meningen uiteen. 

Aangenomen kan worden dat er voldoende steenkool is voor de komende 120 á 200 jaar. Bij deze cijfers 

wordt uitgegaan van het huidig verbruik. Het is aannemelijk dat er meer voorraden zijn die met de 

huidige technieken nog niet kunnen worden gevonden en/of gewonnen. De ontwikkeling van de 

techniek bepaalt wanneer deze voorraden kunnen worden aangesproken. Het toekomstig gebruik van 

de voorraden is afhankelijk van vele factoren en blijft een voorspelling. Om deze reden moeten de 

getallen met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. (Agentschap NL 2010). 

 

Aantasting milieu en klimaatverandering 

Bij het opwekken van energie komen er voor het milieu schadelijke restproducten vrij. Zo komen bij de 

verbranding van kolen, olie en aardgas stikstofoxide (NOx) en koolstofdioxide (CO2) vrij. Bij kolen en olie 

komen bovendien ook zwaveldioxide (SO2) en koolwaterstoffen vrij. Stikstofoxide en zwaveloxide dragen 

bij aan de verzuring van het milieu en CO2 draagt sterkt bij aan het broeikaseffect.  

De toegenomen uitstoot van ‘broeikasgassen’ levert ernstige problemen op voor het wereldwijde 

klimaat. Dit effect wordt versterkt door grootschalige ontbossing. In figuur 3 is de stijging van de uitstoot 

van CO2 na de tweede wereldoorlog te zien. Dit was een periode van economische groei en van welvaart 

in met name Amerika en Europa.  Na 1990 is de wereldwijde uitstoot van CO2 met bijna 45% 

toegenomen. China en India hebben hierin een belangrijk aandeel (Website Klimaatportaal). 

 

Figuur 3: CO2 uitstoot wereldwijd door verbranding fossiele brandstoffen in miljoen ton CO2 bron: Website CDIAC 
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De stijging van de uitstoot van CO2 zorgt voor een hogere concentratie van dit gas in de atmosfeer. Dit 

gas zorgt ervoor dat de aarde haar warmte minder eenvoudig kwijt kan. Dit is mede de oorzaak van een 

temperatuurstijging op aarde. De vorige eeuw was er een wereldwijde stijging in temperatuur van 0,7 

⁰C. In Nederland was dit circa 1 ⁰C (Strenger et al 2013). Verdere temperatuurstijgingen kunnen onder 

andere overstromingen tot gevolg hebben in kustgebieden. Voor Nederland, waar grote delen van het 

land onder de zeespiegel liggen, is dit een reële dreiging. Over de mate waarin de uitstoot van CO2 de 

temperatuurstijging veroorzaakt verschillen de meningen. Dat er een verband is mag voor waar worden 

aangenomen (o.a. Al Gore 2006). 

Energieverbruik en internationale politiek. 

Eén van de eerste initiatieven om de problemen omtrent de stijging van het energieverbruik en de 

gevolgen hiervan aan de kaak te stellen werd genomen door de Club van Rome. De club van Rome is een 

particuliere stichting die eind jaren ‘60 (20e eeuw) door een groep Europese wetenschappers en 

industriëlen is opgericht. De oprichters trachtten met het oprichten van de club gezamenlijk en 

georganiseerd hun bezorgdheid te uiten over de toekomst van de wereld en om een verandering in 

denken teweeg te brengen. De wereld wijzen op de ernst van problemen omtrent milieuvervuiling en 

uitputting van natuurlijke hulpbronnen kan gezien worden als één van de voornaamste doelstellingen. 

Het rapport “De grenzen aan de groei” dat in 1972 door de club van Rome werd uitgebracht kan 

beschouwd worden als één van de eerste momenten waarop ook de internationale politiek de 

problemen erkende. In het rapport werd onder andere beschreven hoe snel bepaalde grondstoffen 

uitgeput zouden raken. De urgentie van de aanbevelingen uit het rapport werden versterkt door de 

oliecrisis van de jaren ‘70. Deze crisis werd veroorzaakt door het opdrijven van de olieprijs door een 

aantal Arabische olieproducerende landen. Het was een reactie tegen de Westerse landen die Israel 

steunden in de Jim Kipoeroorlog tegen Egypte. De Arabische landen verhoogden de olieprijs met 70% en 

verminderden de olieproductie elke maand met 5%. De landen die Israel direct steunden in de oorlog 

werden zelfs helemaal geboycot. Dit leidde tot een gebrek aan olie wat een economische crisis tot 

gevolg had.  

In 1979 volgde een tweede oliecrisis die wederom werd veroorzaakt door onrust in het Midden Oosten. 

Deze crisis werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een regime verandering in Iran. Het nieuwe regime 

besloot minder olie op de markt te brengen wat leidde tot een tekort aan olie in onder meer Europa. 

Ook deze oliecrisis had een economische crisis tot gevolg. 

Hiermee werd aangetoond hoe afhankelijk de wereldeconomie was van natuurlijke hulpstoffen zoals 

olie. Ook werd duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn van het uitputten van deze hulpstoffen (wat ook de 

Club van Rome in haar rapport schreef). Met name Westerse politici begonnen zich te realiseren wat de 

macht was van de landen die konden beschikken over de natuurlijke hulpstoffen, hoe afhankelijk de 

wereld hiervan was en hoeveel onrust dit internationaal kon veroorzaken. Deze voorzieningszekerheid 

werd een belangrijk politiek issue. 
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Internationale energieafspraken 

De wereldleiders waren het er na de twee oliecrisissen over eens dat er internationale afspraken 

gemaakt moesten worden om het verbruik van energie terug te dringen en om op zoek te gaan naar 

alternatieven voor de energiewinning uit natuurlijk grondstoffen.  

Begin jaren tachtig was met name de voorzieningszekerheid en het voorkomen van spanningen en 

onzekerheden de aanleiding voor het terugdringen van het energieverbruik. Tegen het einde van de 20e 

eeuw ging het milieuvraagstuk (mede door de inspanningen van de Club van Rome) een steeds grotere 

rol spelen. In 1992 werd onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties in Rio de Janiero het 

eerste klimaatverdrag getekend. Het doel van dit verdrag was om de emissie van broeikasgassen te 

reduceren om opwarming van de aarde en klimaatveranderingen te voorkomen dan wel te verminderen 

(Website UNFCC). 

Rond 1995 realiseerden de landen die betrokken waren bij het klimaatverdrag van 1992 zich dat die 

maatregelen niet adequaat genoeg waren om de opwarming van de aarde en de klimaatveranderingen 

voldoende tegen te gaan. Onderhandelingen werden gestart die uiteindelijk leidden tot het tekenen van 

het Kyoto-protocol in 1997. Hierin werden doelstellingen betreffende de reductie van de emissie van 

broeikasgassen geformuleerd (Website UNFCC). In 2001 stapte de VS uit het Kyoto-protocol (ondanks 

dat de VS een vierde van de wereldwijde emissie van CO2 voor haar rekening neemt). De officiële reden 

die de VS gaven was het ontbreken van verplichtingen voor ontwikkelingslanden. 

Het Kyoto-protocol trad in 2005 in werking. 37 Landen verplichten zich hiermee om de uitstoot van 

broeikasgassen in 2012 met gemiddeld 5,2% te verminderen ten opzichte van 1990. Nederland moet 6% 

minder uitstoten. De meeste gebruikte manier om de nationale doelstellingen uit het Kyoto-protocol te 

halen is het beperken van de uitstoot van broeikasgassen in het eigen land. Maar ook de reductie in het 

buitenland kan meetellen. Een land kan emissierechten in het buitenland kopen om de eigen uitstoot te 

compenseren. Veel Europese landen maken gebruik van deze emissiehandel (Website Rijksoverheid).  

Tijdens de klimaatconferentie in Cancún (Mexico) in 2010 zijn in grote lijnen afspraken gemaakt voor 

een nieuwe mondiale klimaatovereenkomst voor na 2012 (het jaar waarin de Kyoto-afspraken aflopen). 

Deze afspraken worden de Cancun Agreements genoemd. Hierin is onder andere afgesproken dat de 

wereldwijde temperatuurstijging niet hoger mag zijn dan 2 graden. Ook zijn hier afspraken gemaakt over 

de steun aan ontwikkelingslanden om de klimaatveranderingen aan te pakken. Ook is beloofd om de 

gezamenlijke uitstoot van CO2 met 25 tot 40% te verminderen. Tijdens de hierop volgende klimaattop in 

Durban (Zuid-Afrika) is afgesproken dat er voor 2015 nieuwe bindende afspraken gemaakt moeten zijn 

om de klimaatveranderingen tegen te gaan. 
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2.2 Energieverbruik Nederlandse huishoudens 

De Nederlandse economie is net als die van die van andere geïndustrialiseerde landen gebaseerd op een 

groot verbruik van energie. De primaire energiedragers voor Nederland zijn aardolie, aardgas en 

steenkool. In Nederland wordt veel aardgas en in geringe mate aardolie gewonnen. De winning van 

steenkool is in Nederland economisch gezien niet meer haalbaar. De steenkoolmijnen in Zuid-Limburg 

zijn in de jaren ‘70 gesloten. Nederland is voor de invoer van steenkool, aardolie en in steeds grotere 

mate van gas afhankelijk van het buitenland. 

 

Figuur 4: Totale energieverbruik Nederland alle energiedragers in Petajoule. Bron: CBS Statline 2011 

 

In figuur 4 is het totale Nederlandse energieverbruik te zien. De beschikbare cijfers beginnen middenin 

de oliecrisis van de jaren ‘70. Tegen het einde van de jaren ‘70 stijgt het energieverbruik en daarna zakt 

het weer in tijdens de tweede oliecrisis. De trend die zich in het midden van de jaren ‘80 heeft ingezet 

namelijk een oplopend energieverbruik heeft meerdere oorzaken. Allereerst is het de economie die zich 

ontwikkelt waardoor de vraag naar energie toeneemt. Een andere belangrijke ontwikkeling is de 

bevolkingstoename in Nederland van 12,9 miljoen in 1970 naar 16,6 miljoen in 2010 (cijfers CBS). Een 

ontwikkeling die de stijging van het energieverbruik tegengaat zijn alle maatregelen die genomen 

worden om energie te besparen. In de volgende paragrafen wordt hierop verder ingegaan. 
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Figuur 5: Totale verbruik aan brandstoffen, 2008 ECN, monitweb.energie.nl 

De industrie is grootverbruiker in Nederland als het gaat om het primaire energieverbruik (figuur 5). 

Toch hebben ook de Nederlandse huishoudens een groot aandeel in het energieverbruik (17%). Het 

aandeel ligt maar een fractie lager dan het aandeel van de sector transport wat door velen als een grote 

vervuiler wordt gezien. Aandacht besteden aan het terugdringen van het verbruik in huishoudens kan 

lonend zijn als getracht wordt het totale verbruik terug te dringen. 

 

In Nederlandse huishoudens wordt energie gebruikt voor verlichting, verwarming van ruimtes, 

verwarming van water, bereiden van voedsel en voor het gebruik elektrische apparaten en installaties. 

Het gebruik van energie door huishoudens nam een vlucht in het begin van de 20e eeuw. Voor deze 

periode werd voornamelijk energie gebruikt voor de bereiding van voedsel en om de woning te 

verwarmen. Dit gebeurde door de verbranding van kolen, turf of hout. Voor verlichting werd onder 

andere gebruik gemaakt van de petroleumlamp. In de jaren ‘20 van de 20e eeuw wordt elektrische 

verlichting in Nederlandse woningen algemeen gangbaar. In de decennia na de Tweede wereldoorlog 

neemt de capaciteit van het elektriciteitsnet per woning toe ten behoeve van allerlei technische 

elektrische voorzieningen in de woning. Na de ontwikkeling van de publieke waterleiding rond het einde 

van de 19e eeuw werden in de jaren ‘30 op grotere schaal douchevoorzieningen in Nederlandse 

woningen toegepast. In diezelfde periode ontstonden er discussies over installaties voor warm water en 

centrale verwarmingssystemen. Het duurde tot na de Tweede Wereldoorlog voordat centrale 

verwarming en sanitaire voorzieningen algemeen werden toegepast. Tot 1965 was het aantal 

huurwoningen in de sociale woningbouw met centrale verwarming verwaarloosbaar klein. In 1969 

echter werd in 91% van de sociale huurwoningen c.v. geplaatst. Na 1972 werd c.v. in 100% van de 

woningen toegepast (De Vreeze 1993). 
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Figuur 6: Huishoudelijk energieverbruik per inwoner in GJ. Bron: Compendium voor de leefomgeving. 

In figuur 6 is te zien dat met name het gebruik van aardgas in de jaren 60 en 70 enorm gestegen is. Dit is 

voornamelijk toe te schrijven aan het meer en meer toepassen van c.v. installaties in woningen. Verder 

speelt de vondst van de gasbel bij Slochteren hierin een grote rol. Vanaf begin jaren 60 werd begonnen 

om de Nederlandse huishoudens aan te sluiten op het aardgasnet. Dit gas wordt met behulp van de 

centrale verwarming installatie gebruikt voor ruimte verwarming en het verwarmen van water. Verder 

wordt het gas gebruikt om te koken. Er kan naar schatting nog ongeveer 50 jaar gebruik worden 

gemaakt van de gasreserves bij Slochteren. 

In de periode tussen 1990 en 2007 daalt het energieverbruik licht (figuur 6). Deze daling vindt plaats 

ondanks de sterke toename van het aantal huishoudens van zes naar ruim zeven miljoen.  

Het beperken van het energieverbruik van een woning kan worden bereikt door het toepassen van 

maatregelen volgens de Trias energetica. Deze maatregelen zijn gebaseerd op; eerst vermijden 

(isoleren), dan optimaliseren (beter benutten) en ten slotte verduurzamen (duurzame bronnen). Anders 

gezegd betekent dit; vraagreductie, efficiëntere opwekking en toepassen duurzame bronnen. 

Vraagreductie is de meest toegepaste en over het algemeen de meest effectieve maatregel. Voor 

energiebesparende maatregelen in de woning geldt dan met name de reductie van de gasvraag. In 

figuur 6 is te zien dat het gasverbruik de laatste jaren is afgenomen. De vermindering van het gebruik 

van aardgas door huishoudens heeft te maken met het feit dat meer huishoudens elektrisch koken maar 

vooral door het feit dat er minder gas wordt gebruikt voor ruimteverwarming (cijfers CBS). Dit is bereikt 

door bewuster om te gaan met het verwarmen van de woning of door het nemen van 

energiebesparende maatregelen. 
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Figuur 7: Percentage woningen met isolatiemaatregelen. Bron: Compendium leefomgeving 2007 

Het aantal woningen met isolatiemaatregelen neemt toe. Een belangrijk aandeel hebben de 

nieuwbouwwoningen die gebouwd worden met goede isolatiemaatregelen. Ook worden oudere 

woningen die slecht zijn geïsoleerd door sloop ontrokken uit de woningvoorraad. Vanaf 1980 werd 

isolatie gangbaar bij nieuwbouwwoningen. Woningen van na 1980 vormen zo’n 40% van de totale 

woningvoorraad (Compendium voor de leefomgeving). 

Verder wordt er door onder andere woningcorporaties geïnvesteerd in bestaande woningen om de 

energetische prestatie te verbeteren. Qua isolatie maatregelen is het plaatsen van isolerend glas de 

meest toegepaste maatregel (figuur 7). Een veel toegepaste maatregel in de categorie optimalisatie en 

efficiënte opwekking is het toepassen van een hoog rendementsketel. In deze ketel wordt naast de 

warmte die vrijkomt bij de verbranding van het gas ook de condensatiewarmte van de 

verbrandingsgassen gebruikt. De HR ketel is een standaardoplossing voor nieuwbouwwoningen en voor 

renovatieprojecten waar de energetische prestatie van de woning wordt verbeterd.  

Warmteterugwinning bij ventilatiesystemen is ook een mogelijkheid voor zowel optimalisatie als vraag 

reductie. Hierbij kan aangezogen koude lucht worden verwarmd en/of de warmte uit afgezogen lucht 

worden hergebruikt. 

Ook kan gebruik worden gemaakt van duurzame bronnen zoals zonne-energie, windenergie of 

aardwarmte.  Een veel gebruikte toepassing hiervan is het plaatsen van pv cellen voor het opwekken van 

elektriciteit of het plaatsen van een zonneboiler voor warm water. 

Er is daarnaast ook veel winst te behalen in de voorlichting van de bewoner / huurder. Het bewust 

omgaan met het verbruik van energie kan enorm schelen in het totale verbruik. Hierbij kan bijvoorbeeld 

worden gedacht aan de aanschaf van energiezuinige apparatuur, het lager instellen van de 

kamertemperatuur en het bewuster gebruik maken van de verlichting in huis. Een mooi voorbeeld wat 

steeds vaker wordt toegepast is het plaatsen van een slimme meter. De slimme meter vervangt de oude 

analoge meter en geeft informatie over het energieverbruik in de vorm van overzichten, trends en 

kosten. De meter geeft een beter inzicht in het energieverbruik voor de bewoner/huurder waardoor 

deze meer inspanningen gaat leveren om het verbruik terug te dringen. 
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3  Energieprestatie eisen Nederland 

De in het vorige hoofdstuk beschreven negatieve gevolgen van de stijging van het verbruik van energie 

hebben geleid tot internationale afspraken zoals het Kyoto protocol en de Cancun agreements. Deze 

afspraken hebben tot doel het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van CO2 

te reduceren. Door de rijksoverheid zijn deze afspraken vertaald naar een nationaal beleid. Dit beleid 

staat beschreven in het Nationaal Milieu Beleidsplan.  

Het NMP4, het vierde Nationaal Milieubeleidsplan verscheen in 2001. Dit beleidsplan is samen met het 

NMP3 nog steeds de basis voor het Nederlandse milieubeleid. In dit beleidsplan formuleert de overheid 

een antwoord op zeven hardnekkige milieuproblemen. Deze problemen omvatten de thema’s 

biodiversiteit, klimaatverandering, natuurlijke hulpbronnen, gezondheid, externe veiligheid, 

leefomgeving en mogelijk onbeheersbare risico’s. Voor de thema’s biodiversiteit, klimaatverandering en 

natuurlijke hulpbronnen biedt het NMP4 een strategisch transitiebeleid tot 2030 (website Ser 2001). 

In 2006 bracht het kabinet de nota; “Toekomstagenda Milieu: schoon, slim, sterk uit. Deze nota is 

onderdeel van het eerder genoemde transitiebeleid uit het NMP 4. In deze nota wordt het beleid uit het 

NMP4 vertaald naar praktische doelstellingen. Voor de bouw- en woningsector zijn twee doelstellingen 

van belang. In de nota staat beschreven dat voor nieuwbouw de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) eis 

tot 2016 verzwaard zal worden.  In de nota wordt verder aangekondigd dat voor bestaande bouw per 1 

januari 2008 het energielabel zou worden ingevoerd. De epc en het energielabel worden in de volgende 

paragrafen van dit hoofdstuk besproken. 

Volgens het Energierapport 2011 (wat een aanvulling is op bestaand beleid uit het NPM) moet 

Nederland steeds minder afhankelijk worden van de schaarse fossiele brandstoffen(Website 

Rijksoverheid 2011). Op langere termijn moet worden overgegaan op duurzame energiebronnen met 

het oog op het klimaat en op de eindigheid van de voorraad fossiele brandstoffen. De kern van het 

beleid is: 

• De overgang naar een schonere energievoorziening. 

• Economisch perspectief energiesector. 

• Zorgen voor een betrouwbare energievoorziening. 

Een ambitieuze doelstelling in het beleidsplan is het bereiken van een CO2-arme economie in 2050. 

Verder wilde het toenmalige kabinet niet de keuze maken tussen groen of groei maar moet het 

uitgangspunt zijn; groen en groei. Ook wordt de noodzaak van kernenergie genoemd. Volgens het 

rapport draagt kernenergie bij aan diversificatie van energiebronnen en heeft het als voordeel dat er 

geen uitstoot van CO2 plaatsvindt. In de huidige politieke situatie is het lastig aan te geven in hoeverre 

het beleid uit het energierapport 2011 gehandhaafd blijft. Ondanks dat is het duidelijk dat de komende 

jaren het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden teruggebracht en de uitstoot van CO2 verder 

moet worden verminderd. Kijkende naar de bouwsector kan er bijvoorbeeld aangenomen worden dat 

de komende regeringen vasthouden aan de aangescherpte EPC eis voor nieuwbouw. Ook is het 

aannemelijk dat de verplichting tot het overleggen van het energielabel voor bestaande woningen 

gehandhaafd blijft. 
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3.1 De Energie prestatie coëfficiënt (EPC).  

 

De energieprestatie coëfficiënt geeft de mate van energie-efficiëntie van (nieuwe) gebouwen aan. De 

EPC-eis waaraan nieuwe woningen moeten voldoen staan sinds 1995 omschreven in het bouwbesluit.  

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning moet de energieprestatie van het gebouw aantoonbaar 

voldoen aan de grenswaarde die gesteld wordt. De EPC wordt bepaald door het berekende primaire 

energieverbruik van de woning te delen door het gebruiksoppervlak en het verliesoppervlak (de schil 

van de woning) en dit te vergelijken met het gestelde normverbruik. Het gaat hierbij om het 

gebouwgebonden energieverbruik. Dit is het verbruik van energie voor het verwarmen en verkoelen van 

het binnenklimaat, het verwarmen van tapwater en de energie die gebruikt wordt voor de verlichting 

van ruimtes. Het overige gebruik van energie door het gebruik van bijvoorbeeld elektrische apparaten 

en voor het wassen en koken wordt niet meegenomen in de berekening. Voor het meenemen van de 

buitentemperatuur (die uiteraard van invloed is op het verbruik van energie) is een referentiejaar voor 

het klimaat opgenomen. Verder wordt voor de berekening uitgegaan van een standaard gedrag door de 

bewoner.  

Het meenemen van de oppervlakten van de woningen in de berekening is ingevoerd om woningen met 

verschillende grootte een (bij benadering) vergelijkbare EPC te geven. Omdat CO2 reductie een 

belangrijke reden is voor de invoering van de EPC eis wordt als bijlage bij de EPC ook een CO2 emissie 

berekening toegevoegd. De bepalingsmethode voor het vaststellen van de energieprestatie coëfficiënt is 

vast gelegd in de NEN 7120. Het bouwbesluit stelt (op het gebied van energiezuinigheid) naast het 

voldoen aan de EPC nog een aantal eisen.1 

Er kan worden aangenomen dat een traditionele woning met standaard technische installaties en 

“normaal” isolatiepakket een gemiddelde epc van 1,0 zal hebben. Om aan een EPC eis van bijvoorbeeld 

0,6 te voldoen zullen er daarom extra inspanningen geleverd moeten worden. Er kan voor gekozen 

worden om de woning extra te isoleren. Hiernaast is het ook mogelijk om te kiezen voor betere 

installaties voor bijvoorbeeld ruimteverwarming of door te kiezen voor duurzame energie. 

Het getal wat de norm stelt voor de energieprestatie (als voorbeeld in dit geval 0,6) heeft geen eenheid 

maar komt voor uit de berekening van de energiezuinigheid van de verschillende onderdelen van de 

woning. Het aantonen van het voldoen aan deze norm vereist een berekening die uigevoerd wordt door 

gegevens in te voeren in speciaal ontwikkelde software. Er zijn hiervoor verschillende 

softwareprogramma’s beschikbaar.  

                                                           
1 De warmte weerstand van constructies (de Rc waarde) moet minimaal 2,5 m²K/W zijn. Daarnaast mag de warmte 

doorgangscoëfficiënt van ramen en deuren (U waarde)  maximaal 4,2 W/m²K zijn. Zoals eerder omschreven moet daarnaast 

worden aangetoond dat de EPC lager is dan 0,6.  
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3.2  Voorbeeldprojecten EPC bepaling 

Omdat het te ver voert om de gehele berekening van de EPC hier weer te geven en uit te leggen worden 

op de volgende pagina twee projecten aangehaald met de voor de EPC berekening bepalende 

elementen. Het eerste project is een seriematig woningbouwproject in Almere (foto links). Het project 

bestaat uit 103 huurwoningen en is opgeleverd in 2010.  

De EPC van de woningen ligt tussen de 0,31 en de 0,43. Het tweede project zijn levensloopbestendige 

woningen in Boxtel (foto rechts) met een epc van 0,6. In tabel 1 zijn de kenmerken van beide woningen 

te zien met de bijbehorende isolatiewaarden. Er is voor deze projecten gekozen omdat het ene project 

in Boxtel dicht bij de toekomstige EPC-eis van 0,4 ligt en het project in Boxtel dicht bij de huidige eis van 

0,6 uit komt. 

    

De grootste verschillen tussen de projecten zijn te zien in de RC-waardes (warmte weerstand) van de 

gevels. De isolatiewaarde van de gevels in Almere hebben een twee maal zo hoge warmteweerstand 

dan de gevels van het project in Boxtel. Om deze hoge warmteweerstanden te behalen was het voor dit 

project bijvoorbeeld noodzakelijk om in de spouw isolatiemateriaal met een dikte van 30 cm toe te 

passen. Bij een traditionele/oudere woning is dit vaak circa 10 cm.  
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 Columbuskwartier Almere Oosterpoort Boxtel 

EPC 0,31-0,43 0,66 

Isolatie waarde vloer (Rc) Rc=5 Rc=4 

Gevel voor/achter Rc=7 Rc=3,5 

Kopgevels Rc=9  

Dak Rc=9 Rc=4 

Ramen U=0,85 (glas en kozijn) 1,7 (alleen glas) 

   

   

   

Warmtebron Stadsverwarming Almere Bodemwarmtewisselaar 

  Warmtepomp 

Ruimteverwarming CV radiatoren (middentemp.) Lage temp. vloerverwarming 

Ventilatie Balansventilatie met WTW Balansventilatie 

PV-panelen 14 stuks per woning  

 opbrengst: 840 kWh per jaar  

Overig Nachtventilatie spuiluiken in voor- en  

Achtergevel. 

 

 zonwerend drievoudig glas  

   

Kosten energiemaatregelen circa € 25.000 € 13.000 

Tabel1: Kenmerken techniek voorbeeldprojecten EPC. Bron: AgentschapNL 

Ook energie efficiëntie van de technische installaties in de woning dragen bij aan het verlagen van de 

EPC. In de woningen in Boxtel heeft men bijvoorbeeld gekozen voor een warmtepomp en een 

bodemwarmtewisselaar. Deze installaties maken gebruik van de warmte van de aarde. Water wordt tot 

een diepte van 50 meter onder het maaiveld gepompt waar het water door de aarde verwarmd dan wel 

gekoeld wordt tot ongeveer 12 graden. Hierdoor is het verschil tussen de aanvoer temperatuur van het 

water en de gewenste temperatuur kleiner wat energiebesparing oplevert. In Almere heeft men 

gekozen voor PV panelen op het dak voor de opwekking van elektriciteit.  

Bij deze voorbeelden is te zien dat er flinke inspanningen moeten worden geleverd om aan de huidige 

EPC-eis van 0,6 te voldoen. Voor het halen van de toekomstige eis van 0,4 moet men nog inventiever 

zijn tijdens het ontwerpproces van de woning als het gaat om de installaties en om het isoleren van de 

bouwkundige schil. Een woning met een “normaal” isolatie pakket voor de schil en een standaard 

installatieconcept is bij lange na niet voldoende om de geëiste energieprestatie te halen. 

Vanaf 1 juli 2012 geldt de EPG (NEN 7120) als nieuwe norm voor het bepalen van de energieprestatie 

van nieuwe gebouwen. Met de nieuwe energieprestatienorm kunnen de nieuwste technieken op het 

gebied van energiezuinig bouwen goed beoordeeld worden. De invoering van de EPG maakt het ook 

mogelijk de bepalingsmethoden voor nieuwbouw en bestaande bouw op elkaar af te stemmen. Het 

verschil tussen EPG en EPC is dat de EPG de bepalingsmethode aangeeft en dat de EPC het niveau 

aangeeft waaraan het gebouw minimaal moet voldoen (Website Rijksoverheid). De EPG is dus de naam 

van de norm en de EPC geeft de normwaarde aan. 
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Sinds de invoering van de eis in 1995 is de grenswaarde stapsgewijs verscherpt. Bij de invoering werd de 

eis gesteld op 1,4. Hierna is hij aangescherpt tot 1,2 (1998), 1,0 (2000), 0,8 (2006) en 0,6 in 2011. Voor 

nieuwbouw woningen die gebouwd worden vanaf 2015 zal een eis van 0,4 worden gehanteerd. Naast 

het aanscherpen van de grenswaarde is ook de rekenmethodiek na verloop van tijd aangepast. Voor het 

berekenen van de grenswaarde is het normblad NEN 5128 opgesteld, wat zal worden vervangen door de 

NEN 7120. De eigenaar dan wel de partij die de woning bouwt moet aantonen dat de grenswaarde 

wordt gehaald en moet voldoen aan de overige eisen die in het bouwbesluit zijn opgenomen als het gaat 

om de energetische prestatie van de woning. De eigenaar is verder vrij om te bepalen op welke wijze de 

grenswaarde wordt behaald.  

De aangescherpte eis van de EPC zal leiden tot hogere stichtingskosten maar aan de andere kant zal er 

bespaard worden op de energiekosten. Wat de in vloed zal zijn van de aangescherpte eis op de 

verhouding tussen de kosten en de baten hangt per project af van de keuzes die gemaakt worden. 

Hierbij spelen ook de onderhoudskosten en levensduur van de technische installaties een belangrijke 

rol. In verschillende studies wordt aangetoond dat er een verband is tussen de energetische prestatie 

(duurzaamheid) en de waarde van woning.  

Onder andere de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) en “Bouwend Nederland” hebben 

gepleit om naast de EPC eis ook het energielabel toe te passen voor nieuwbouwwoningen. De 

argumentatie van met name de NVM is dat het energielabel de verkoop zal bevorderen (Website NVM). 

Bouwend Nederland wil hiermee de transparantie voor de consument vergroten (Website Bouwend 

Nederland). 

 

3.3 Het energielabel 

 

In 2002 heeft de Europese Unie de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) richtlijn 

aangenomen. Deze richtlijn heeft als doel om de uitstoot van CO2 te verminderen en om de 

afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verkleinen en komt voort uit de eerder genoemde 

internationale milieuafspraken. Op basis van deze Europese richtlijn is het in Nederland vanaf 1 januari 

2008 verplicht om bij iedere transactie van een woning of gebouw ouder dan 10 jaar het energielabel te 

overleggen. Dit energielabel wordt officieel het energieprestatiecertificaat genoemd. De richtlijn van de 

Europese Unie past wat het energielabel betreft goed binnen het eerder beschreven Nederlandse 

milieubeleid. 

Volgens cijfers van het CBS bestaat de Nederlandse woningvoorraad voor meer dan 90% uit woningen 

van vóór 2001. Voor woningen ouder dan tien jaar mag de bij de bouw gehanteerde EPC berekening niet 

meer gebruikt worden en moet het energielabel de energie-efficiënte van de woning duiden. De 

rekenmethode voor het bepalen van het energielabel is net als bij de EPC berekening gebaseerd op de 

verhouding tussen het verbruik en de oppervlakte van de woning en de scheidingsconstructies (de schil).  

Aan de hand van een opname van de belangrijkste kenmerken van de woning wordt de energie index 

berekend. Deze index is het berekende energieverbruik gedeeld door een toelaatbaar normverbruik. 
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Het normverbruik is afhankelijk van het vloeroppervlak en de oppervlakte van de schil (vloeren, gevels 

en daken). Aan de hand van deze index is een indeling gemaakt van verschillende klassen, van G naar 

A++. Hierbij is A++ het hoogste en daarmee energetisch gezien het beste niveau.  

Daarnaast hoort bij het energielabel een EPA rapport, EPA staat voor energie prestatieadvies. In een 

EPA-rapport wordt uiteengezet waar energie bespaard kan worden, hoeveel de investering is en binnen 

welke termijn deze investering is terugverdiend. Een EPA-rapport is niet verplicht bij verkoop en 

verhuur. Er bestaat een overgangsregeling die het toestaat om een EPA-rapport te overhandigen in 

plaats van een energielabel (Website EP adviezen). 

 

3.4 Bepaling energielabel 

 

Bij het bepalen van de hoogte van het energielabel speelt het energieverbruik een grote rol. De 

energetische prestatie wordt bepaald op basis van de kenmerken van de woning zoals de toepassing van 

isolatiematerialen. Een goede energetische prestatie van de woning kan op basis van drie maatregelen 

worden gerealiseerd. Deze drie maatregelen zijn: vermijden (isoleren), optimaliseren (beter benutten) 

en als laatste verduurzamen (duurzame bronnen). Eén van de belangrijkste methoden om de 

energetische prestatie te verbeteren is het isoleren van de schil door bijvoorbeeld het aanbrengen van 

isolatie materiaal in de spouw. Hiermee wordt de warmteweerstand (Rc-waarde bij gesloten 

constructies en U waarde bij ramen en deuren) van de schil verhoogd waardoor de opgewekte warmte 

meer moeite heeft om te ontsnappen uit de woning. Het toepassen van een hoogwaardig 

isolatiemateriaal met een dikte van 180 mm en een Rc-waarde van 6,1 kan een besparing op het 

gasverbruik van zo’n 12% opleveren ten opzichte van een “normale” gevelconstructie met een Rc-

waarde van 3.0 (Energie Vademecum 2010). 

Voor het bepalen van de energie-index worden de volgende gegevens van de woning verzameld: 

• oppervlakte van de gevels 

• oppervlakte van de ramen, panelen en deuren 

• oppervlakte van de begane grondvloer 

• oppervlakte van de dakvlakken 

• ligging van het gebouw 

• isolatiewaarde van de diverse constructie onderdelen 

• kierdichting en ventilatie 

• verwarmingsinstallatie en de warmwater bereiding 

• leidingverloop 

De eisen ten aanzien van het bepalen van het energielabel staan omschreven in het opnameprotocol in 

het normblad BRL 9500. Tijdens de opname vergaart de inspecteur de benodigde gegevens. Later 

worden deze gegevens ingevoerd in EI-softwareprogamatuur. In de BRL norm staan alle stappen en 

eisen die de inspecteur dient uit te voeren omschreven. Ook staan hierin tabellen die de inspecteur kan 

gebruiken om waardes te bepalen indien het bijvoorbeeld niet mogelijk is de dikte van het 



31 

 

isolatiemateriaal in een spouwmuur te meten. Een inspecteur mag pas energielabelcertificaten uitgeven 

na het succesvol afronden van de opleiding tot EPA-adviseur. 

Sinds 2010 is de rekenmethode voor het bepalen van het label sterk vereenvoudigd. De basis van de 

berekening is een schatting van de hoeveelheid gigajoule energie dat de woning elk jaar per vierkante 

meter verbruikt voor verwarming, warm water en verlichting. Hiervan wordt de geschatte 

warmteterugwinning uit afvoerwater en uit ventilatie afgetrokken. Om voor deze aftrek in aanmerking 

te komen moeten speciale installaties worden aangelegd, zogenaamde warmteterugwinning (WTW) 

installaties. Daarnaast wordt ook de geschatte opgewekte energie door bijvoorbeeld zonnecollectoren 

afgetrokken. Er wordt bij de berekening (net als bij de EPC-berekening) uitgegaan van een referentiejaar 

voor het buitenklimaat en standaardgebruik door de bewoner. 

 

Figuur 8: De verschillende labelklassen met bijbehorende energieindex. Bron: Milieucentraal.nl 

In figuur 8 zijn de verschillende labelklassen met de range van de energie-index weergegeven. De eerder 

genoemde hoeveelheid energie(in gigajoule) wordt gedeeld door een gebouwafhankelijk toelaatbare 

hoeveelheid en hieruit komt de energieindex waarna het label kan worden bepaald. De energieindex is 

het getal wat in figuur 8 onder de letters staat. 

3.5 Voorbeeldprojecten energielabels 

 

Om verschillende redenen wordt geïnvesteerd in de energetisch prestatie van bestaande woningen. In 

het volgende praktijkvoorbeeld is groot onderhoud uitgevoerd bij 677 sociale huurwoningen in Almere. 

De woningen zijn eigendoom van woningcorporatie GoedeStede en de belangrijkste doelstellingen van 

het project waren de wijk een facelift te geven en om de woningen zo te verbeteren dat de 

energieprestatie van label D naar label B werd opgewaardeerd. 

 

 

 

 

Tabel 2: Isolatiewaarden voor en na renovatie. Bron: 

AgentschapNL, praktijkvoorbeelden corporaties. 

 

   Voor renovatie Na renovatie 

Vloer Rc= 0,3 m²K/W Rc= > 3,5 m²K/W 

Gevel Rc= 1,3 m²K/W Rc= 3,6 m²K/W 

Plat dak Rc= 1,22 m²K/W Rc= 3,0 m²K/W 

Schuin dak Rc= 0,97 m²K/W Rc= 3,0 m²K/W 

Ramen U= 5,1 m²K/W Rc= 1,1 m²K/W 



32 

 

Bij de woningen is de bestaande buitenschil van de woning gesloopt en is er een nieuw buitenblad 

opgemetseld nadat tegen het binnenblad isolatiemateriaal is aangebracht. Verder zijn nieuwe ramen 

geplaatst met HR++ glas en zijn de vloeren en daken geïsoleerd. In tabel 2 zijn de oude en de nieuwe 

isolatiewaarden weergegeven. Het vernieuwen van de gevels heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de 

warmte weerstand steeg van 1,3 naar 3,6. De investering in de energetische maatregelen kostte 

gemiddeld €60.800 per woning. Met name het vervangen van het buitenblad van de gevel heeft in dit 

voorbeeld voor de hoge investering per woning gezorgd. Het is mogelijk om eenzelfde labelsprong voor 

een beduidend lager bedrag te realiseren (Referentieprojecten AgentschapNL). De labelsprong van label 

D naar label B moet een theoretische energiebesparing (warmte) opleveren van 34,7%.  

Volgens de gegevens van NUON (een jaar na oplevering) levert de investering een daling van de 

energielasten van €30 per maand op. De zittende huurders krijgen niet te maken met een 

huurverhoging. Bij mutatie wordt de huur verhoogd naar 90% van maximaal redelijke huur. 

 

3.6 Energielabel in de huursector 

Zowel huurder als eigenaar/bewoners van woningen hebben te maken met het energielabel. Zowel in 

de vrije sector als in de sociale huursector is het merendeel van deze woningen in het bezit van 

woningcorporaties. Voor eigenaar/bewoners geldt dat bij een transactie van de woning die ouder dan 

10 jaar is een energielabel overlegd moet worden. Toch gebeurt dit niet altijd. Dit komt met name 

doordat er (tot op heden) geen sancties zijn van de overheid op het niet hebben van en label bij de 

transactie. 

Waar de eigenaar verantwoordelijk is voor het aanvragen van het energielabel zijn de 

woningcorporaties dit bij de sociale huurwoningen en vrije sector woningen die zij bezitten. De 

woningcorporaties hebben samen met branchorganisatie Aedes, de Woonbond en het 

verantwoordelijke ministerie (het toenmalige VROM) het convenant energiebesparing corporatiesector 

getekend (Website Aedes). De belangrijkste ambities in het convenant zijn de volgende: 

• 20 procent besparing op gasverbruik bestaande voorraad in 2018 (t.o.v. 2008); 

• Verbetering van woningen naar energielabel B of minimaal twee energielabelstappen; 

• Huurders staan centraal bij energiebesparende maatregelen aan woningen;  

• Woonbond en Aedes maken afspraken over woonlasten (waarborg); 

• Aedes en Woonbond stimuleren corporaties en huurdersorganisaties op  

lokaal niveau afspraken te maken;  

• Kwaliteit binnenmilieu en wooncomfort zijn aandachtspunten bij energiebesparing;  

• Bevorderen dat corporaties energiebesparing meenemen in voorraadbeleid en 

portefeuillebeheer. 

Daarnaast is het energielabel per 1 juli 2011 opgenomen in het woning waarderingstelsel (WWS). Dit 

stelsel bepaalt de maximaal redelijke huur die de verhuurder in rekening mag brengen bij de huurder. 

Een hoger label zorgt er dus voor dat de woningcorporatie een hogere huurprijs kan vragen voor de 

huurwoning. 
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De huurder heeft baat bij een woning met een hoog label als het gaat om de energiekosten en om het 

wooncomfort. Bij het voorbeeld project in de vorige paragraaf is te zien dat bij een labelsprong van label 

D naar label B de huurder €30 in de maand kan besparen op de energielasten. De investering door de 

corporatie wordt niet altijd direct doorberekend aan de zittende huurder. Meestal wordt er pas een 

huurverhoging doorgevoerd bij mutatie. Dit zorgt dat voor een hogere onrendabele top op de 

huurwoningen. Wat wooncomfort betreft zal de huurder in de meeste gevallen minder last hebben van 

vochtproblemen, is het eenvoudiger om een behaaglijk klimaat in de woning te realiseren en kan er 

beter worden geventileerd. 

3.7 Energielabel in de koopsector 

Zoals eerder vermeld is ook de eigenaar van een koopwoning formeel verplicht een label te kunnen 

overleggen (bij een woning ouder dan 10 jaar). Volgens het WoOn 2009 onderzoek onderzoek blijkt 

echter dat slechts bij één op de tien gekochte woningen na 2008 (vanaf dat jaar is het verplicht een label 

te overleggen bij verkoop) een label beschikbaar was. Toch is het niet zo dat deze groep 

energiebesparing niet belangrijk vindt. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat in maar liefst 20% van alle 

koopwoningen van voor 1990 in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek isolatievoorzieningen 

zijn aangebracht. Volgens de auteurs werken de positieve prikkels van investeringen in energiebesparing 

(meer leefcomfort en besparing op de energie-uitgaven) beter dan wettelijke verplichtingen. Daarnaast 

levert een woning met een hoger label meer op bij de verkoop van de woning. De transactieprijs kan 

zo’n 3 tot 10% hoger liggen (Brounen & de Kok 2010). 

Zoals eerder vermeld willen verschillende partijen het energielabel koppelen aan de EPC zodat nieuwe 

woningen ook een energielabel krijgen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de consument de waarde 

van het label beter kan inschatten wat de verkoop zal bevorderen en de transparantie zal vergroten. Het 

voorstel van Bouwend Nederland is om het label en de EPC op de volgende wijze aan elkaar gelijk te 

stellen: 

• EPC tussen 0,0 en 0,4: label A+++ 

• EPC tussen 0,4 en 0,6: label A++ 

• EPC tussen 0,6 en 0,8: label A+ 

• EPC tussen 0,8 en 1,4: label A 

Bovenstaande gegevens zijn slechts een voorstel van één partij voor het maken van een overeenkomst 

tussen de EPC en het energielabel. Ondanks dat het een voorstel is geeft het een aardig beeld van de 

overeenkomsten tussen beide methoden 

 

3.8 Het energielabel binnen de huidige woningvoorraad 

In totaal zijn er voor ruim 1,7 miljoen woningen labels afgegeven (2010) op een totaal van 7,1 miljoen 

woningen (Cijfers CBS). Een aanzienlijk deel van deze woningen behoren tot het bezit van 

woningcorporaties. 
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Figuur 9: Aantal labels naar klasse (2010) bron: Agentschap NL 

In figuur 9 is het aantal labels naar klasse weergegeven. Het lage aantal A++ en A+ labels wordt 

voornamelijk veroorzaakt door het feit dat deze woningen over het algemeen nieuwbouw woningen 

zijn. Deze woningen hebben dus geen energielabel maar zijn gebouwd op basis van de EPC-eis. Vanaf de 

jaren 60 kwam er aandacht voor het isoleren van woningen en daarmee is de kwaliteit van 

isolatiemaatregelen bij de bouw van nieuwe woningen toegenomen. Vanaf die tijd kan er dan ook 

worden aangenomen dat er een verband is tussen de leeftijd van de woning en het energielabel van de 

woning. Dit is ook te zien in figuur 12 als de periodes ’51-’74 en ’75-’90 met elkaar worden vergeleken. 

In de eerste periode heeft het merendeel van de woningen het label D en in de periode die daar op volgt 

hebben de meeste woningen een label net een stap hoger namelijk C. Dit verband kan worden teniet 

gedaan door de renovatie van oudere woningen. Bij deze renovaties wordt vaak de energetische 

prestatie van de woning verbeterd wat leidt tot een beter label.  

 

 
Figuur 10: Aantal labels naar bouwjaar (2010) bron: Agentschap NL 
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3.9 Kanttekeningen energielabel 

Waar het energielabel een handig instrument en meetmethode is voor het behalen van 

energiebezuinigingsdoelstellingen is er ook kritiek. Zo wordt het label volgens sommigen te veel gezien 

als een doel op zich en niet  als middel om woningen energiezuiniger te maken en hierdoor het 

energieverbruik te verminderen.  

Zo zijn er projecten waar de energetische prestatie van een woning zo werd verbeterd dat het label met 

twee stappen omhoog ging. Hier werd dan wel het gasverbruik verminderd maar was er aan de andere 

kant een flinke stijging van het verbruik van elektriciteit te zien. Dit is toe te schrijven aan installaties 

voor mechanische ventilatie, warmteterugwinning en pompinstallaties voor aardwarmte 

(AgentschapNL). Als puur wordt gekeken naar het energielabel maakt de woning een enorme sprong in 

energiezuinigheid. Aan de andere kant kan het verbruik van elektriciteit stijgen en kan de verbetering 

van de energiezuinigheid nog wel eens tegenvallen.  

Ook komt het voor dat er veel aandacht is voor het isoleren van de woning maar te weinig voor het 

ventileren van de woning. Hierdoor worden de doelstelling wat betreft het energielabel gehaald maar 

heeft het isoleren een negatieve invloed op het binnenmilieu en de luchtkwaliteit. Dit kan leiden tot 

negatieve gevolgen voor de huurder van de woning. De doelstelling uit het convenant om een 

labelsprong te maken is gehaald maar een stijging van de kwaliteit van het binnenmilieu en het 

wooncomfort wordt absoluut niet bewerkstelligd. 

Een grote rol voor het verduurzamen van de woningvoorraad is weggelegd voor de woningcorporaties. 

Er is in veel beleidsplannen te zien dat de 20% vermindering van het gasverbruik en reductie van CO2 

uitstoot wordt aangehaald. Ook wordt het behalen van minimaal label B of twee stappen verbetering 

van het energielabel veel gebruikt in het opstellen van de eisen voor renovatieprojecten. Een andere 

ambitie die in het convenant is afgesproken: aandacht voor kwaliteit binnenmilieu, wooncomfort en de 

centrale positie van de huurder bij energiebesparende maatregelen komt minder terug. 

Het is daarom relevant om de vraag te stellen of het belang van de huurder wel voldoende meetelt bij 

het doorvoeren van energiebesparende maatregelen van de sociale huurwoningvoorraad. Een verband 

tussen de hoogte van het energielabel en de tevredenheid van de huurder (waarbij alle overige 

kenmerken worden gecontroleerd) zou op deze vraag een antwoord kunnen geven. Bepaalde energie 

besparende maatregelen kunnen een grotere invloed hebben op de tevredenheid van de huurder dan 

andere. Het eventuele verband zou ook iets kunnen zeggen over het in het convenant aangehaald 

wooncomfort en de positie van de huurder bij energiebesparende maatregelen.  
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4 Determinanten woontevredenheid 

4.1 Inleiding 

Om onderzoek te doen naar het verband tussen de energiezuinigheid van een woning en 

woontevredenheid is het van belang om te weten waardoor woontevredenheid wordt beïnvloed. 

Woontevredenheid is een complexe constructie van verschillende elementen met onderlinge interacties 

en samenhang. De variabelen die hierbij een rol spelen kunnen zeer verschillend van aard zijn. 

Voorbeelden zijn de fysieke eigenschappen van de woning zoals de grootte of het aantal kamers. Ook 

kunnen persoonlijke kenmerken als leeftijd of geslacht invloed hebben.  

Hoofddoel van dit hoofdstuk is om vast te stellen welke variabelen in dit onderzoek gebruikt gaan 

worden. Omdat de data die beschikbaar zijn voor dit onderzoek voortkomen uit een reeds uitgevoerd 

klanttevredenheidsonderzoek staan de beschikbare variabalen al vast. De in de dataset aanwezige 

variabelen aan de ene kant en de in de literatuur bekende determinanten aan de andere kant bepalen 

de te gebruiken variabelen. Het tweede doel van dit hoofdstuk is dan ook om te bepalen of de 

beschikbare data voldoen om een valide onderzoek uit te kunnen voeren. 

 

Het onderwerp woontevredenheid is onderzocht door wetenschappers vanuit verschillende disciplines. 

Voorbeelden hiervan zijn sociologie en gedragswetenschappen. Deze wetenschappers hebben getracht 

om de factoren die de woontevredenheid bepalen en beïnvloeden te verklaren. Voor dit onderzoek 

voert het te ver om gedetailleerd in te gaan op onderzoeken die het ontstaan van woontevredenheid 

verklaren. Daarom beperken we ons tot onderzoeken die de determinanten van woontevredenheid 

behandelen.  

 

Figuur 11: Conceptueel model onderzoek. 
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De woning, de woonomgeving en de kenmerken van het huishouden komen in verschillende 

onderzoeken naar voren als zijnde de drie hoofdgroepen van variabelen die de woontevredenheid 

beïnvloeden. (o.a. Canter & Rees 1982). Dit komt overeen met het in figuur 14 weergeven conceptueel 

model. Dit model staat eerder in dit verslag in hoofdstuk 1 beschreven. In dit model is te zien dat de 

verschillende persoonlijke kenmerken als interveniërende variabelen de relatie tussen kenmerken van 

de woningen, van de woonomgeving en woontevredenheid beïnvloeden. In dit hoofdstuk wordt het 

conceptuele waar nodig aangepast om tot een definitief conceptueel model te komen.  

 

4.2 Determinanten woontevredenheid 

 

De in het model in figuur 11 weergegevens vakken “kenmerken woning”, “kenmerken woonomgeving” 

en “persoonlijke kenmerken” worden in deze paragraaf ingevuld met de in de literatuur genoemde 

variabelen. Beschreven wordt wat er van deze variabelen in de literatuur bekend is en op welke wijze de 

variabelen een rol spelen bij de totstandkoming van de tevredenheid van de huurder met de woning. In 

het model zijn dit de onafhankelijke en de interveniërende variabelen. De onderzoeken die in dit 

hoofdstuk worden beschreven kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën. De eerste categorie 

bestaat uit grote landelijke onderzoeken naar woontevredenheid, woonwensen en woonbehoeften. De 

tweede categorie bestaat uit lokaal en kleiner marktonderzoek. Categorie drie zijn proefschriften die 

woontevredenheid en woonsatisfactie behandelen. De laatste categorie bestaat uit onderzoeken die 

gepubliceerd zijn in wetenschappelijke tijdschriften. Binnen de paragrafen zijn de determinanten per 

onderzoek beschreven. De volgorde van de categorieën waarin de determinanten zijn ingedeeld is 

afgeleid van het conceptuele model. De categorieën zijn respectievelijk; kenmerken van de woning, 

kenmerken van de woonomgeving en persoonlijke kenmerken. De determinanten worden aan het eind 

van dit hoofdstuk in tabelvorm samengevat weergegeven (tabel 3). 

 

4.2.1 Landelijke onderzoeken naar woontevredenheid en woonwensen 

 

Om te achterhalen hoe mensen willen wonen, doet de Rijksoverheid onderzoek naar 

woontevredenheid. Ze kijkt daarbij onder meer naar de samenstelling van huishoudens, de woonlasten, 

woonwensen en woonomgeving. Om de 3 of 4 jaar worden ruim 40.000 personen bevraagd. Dit 

onderzoek wordt het “Woon Onderzoek Nederland” genoemd. Meest recent is het WoOn 2009; in 2013 

zal het WoOn 2012 worden gepresenteerd. Het gedrag van de woonconsument nam in het WoOn 2009 

een belangrijke plaats in. In de module Consumentengedrag richten de onderzoekers zich op de 

voorkeuren van de woonconsument. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het toenmalige 

ministerie van VROM en de vereniging voor Nederlandse projectontwikkeling maatschappijen (Neprom). 

Voor dit type onderzoek geldt dat woonvoorkeuren niet per definitie determinanten voor 

woontevredenheid zijn. Toch kunnen deze voorkeuren inzicht geven in wat de woonconsument als 

belangrijke woonkenmerken ervaart en wat hiervan de invloed is op de woontevredenheid. De 

onderzoekers geven aan dat bij de woonwensen het type woning een belangrijke determinant voor 
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woontevredenheid is. Vooral de relatie tussen het woningtype en het soort huishouden speelt hierbij 

een rol. Een huishouden met kinderen zal meer tevreden zijn met een halfvrijstaande woning met 4 

kamers dan met een klein appartement. Daarnaast zal bij een huishouden met kinderen de grootte van 

de tuin een belangrijke determinant zijn van woontevredenheid. Ook zijn de voorzieningen in de woning 

en de uitstraling van de woning belangrijk. Voorbeelden van voorzieningen in de woningen zijn onder 

andere; een bad, voldoende opbergruimte in de keuken of voldoende wandcontactdozen. 

Voorzieningen in de woonomgeving zijn van groot belang voor de waardering van de woonsituatie. 

Voorbeelden hiervan zijn de nabijheid van een stadscentrum of een supermarkt. Als gekeken wordt naar 

de categorie persoonlijke kenmerken blijkt het opleidingsniveau een rol te spelen. Hoogopgeleiden 

hechten meer belang aan voorzieningen als theaters, bioscopen, bibliotheken en horeca dan 

huishoudens met een middelbaar opleidingsniveau. Ook de afkomst van de respondent heeft invloed op 

de woonwensen. Als gecorrigeerd wordt naar inkomen blijken de verschillen tussen autochtonen en 

allochtonen klein doch aanwezig te zijn. Nieuwbouwwijken vallen bij allochtonen meer in de smaak dan 

bij autochtonen. Verder geven de onderzoekers aan dat eigenaar-bewoners over het algemeen meer 

tevreden zijn met de woonsituatie dan huurders. Van de kopers is 97% tevreden met de woning, bij 

huurders is dit 81%. Dit is zelfs zo bij woningen die qua afmeting en prijs vergelijkbaar zijn. Hier spelen 

kwaliteitskenmerken zoals afwerkingniveau (bijvoorbeeld het materiaal voor afwerking van vloeren en 

wanden) of de uitstraling van de woning een rol. Huishoudens die bestaan uit één persoon hebben 

volgens de onderzoekers een voorkeur voor een appartement en  zijn hier in algemene zin dan ook meer 

tevreden mee dan met een rijtjeswoning. Bij de voorkeur voor een locatie lijkt het er op dat jongeren 

liever in een meer stedelijke omgeving wonen dan ouderen of mensen met kinderen. Wat opvallend is 

bij het huishoudentype “alleenstaande” is dat ze voorkeur hebben voor een appartement in landelijk 

gebied waar dit type woning eerder geassocieerd wordt met stedelijk gebied. Het is waarschijnlijk dat 

een aanzienlijk gedeelte van deze groep uit ouderen bestaat die een voorkeur voor een landelijke 

woonomgeving hebben. De samenstelling van het huishouden en het woningtype dat het huishouden 

bewoond is van invloed op de tevredenheid. Dit kan verklaard worden met het feit dat de woning met 

name qua oppervlakte moet passen bij het aantal gezinsleden. Verder blijkt er ook een relatie te zijn 

tussen persoonlijke kenmerken (opleidingsniveau en afkomst) en de voorkeur voor een bepaalde 

locatie. Dit zijn twee voorbeelden waarbij de persoonlijke kenmerken als interveniërende variabelen een 

rol spelen in de relatie tussen de onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabelen. 

Van Poll et al (2003) hebben groot onderzoek uitgevoerd onder 18.000 respondenten naar 

woontevredenheid en hinder in woonbuurten met industriële bedrijvigheid in de directe omgeving. Eén 

van de vragen uit het onderzoek is welke persoonskenmerken en/of woningkenmerken van invloed zijn 

op de woontevredenheid. Het type woning is volgens de auteurs een relatief belangrijke voorspeller van 

de tevredenheid met de woning. Flatbewoners zijn minder tevreden dan mensen in (half) vrijstaande 

huizen. Hierbij spelen ook de voorzieningen (centrale verwarming, ligbad, tuin of balkon, 

kabelaansluiting) in de woning een rol. Naarmate er in de woning meer voorzieningen zijn toonden de 

bewoners zich meer tevreden. Verder is volgens dit onderzoek (conform de conclusies uit het WoOn 

2009 onderzoek) de bezitsvorm van de woning (eigenaar-huurder) een belangrijke determinant. 

Huurders zijn in het algemeen minder tevreden dan eigenaar-bewoners. Daarnaast zijn ook leeftijd en 
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geslacht bepalend. Vrouwen en oudere mensen zijn meer tevreden dan mannen respectievelijk jonge 

mensen.  

4.2.2 Lokaal onderzoek naar woontevredenheid 

Pennen (1998) heeft in opdracht van het SCP (sociaal cultureel planbureau) onderzoek gedaan naar 

woontevredenheid in sociaal mindere buurten. De steekproef bestaat uit 1.853 respondenten. Volgens 

de auteur is er een sterk verband tussen de staat van het onderhoud en de tevredenheid met de 

woning. Verder is het aandeel ontevredenen het hoogst in traditionele arbeiderswijken en het laagst in 

recente nieuwbouwwijken. Dit zou er op kunnen wijzen dat de ouderdom van de woning invloed heeft 

op de tevredenheid met de woning. 

Volgens de auteur speelt de leeftijd geen rol van betekenis bij de tevredenheid met de woning. Volgens 

deze auteur wijken ouderen in hun opvatting over de tevredenheid met de woning nauwelijks af van het 

gemiddelde. Verder zijn volgens de auteur allochtonen minder tevreden met de woning dan 

autochtonen. Het aantal kamers in de woning en de eigendomssituatie speelt bij deze groep geen rol. 

Opgemerkt dient te worden dat volgens dit onderzoek slechts weinig allochtonen huiseigenaar zijn 

4.2.3 Proefschriften over woontevredenheid en woonvoorkeuren 

Deze paragraaf behandelt drie voor dit onderzoek relevante proefschriften. De Jong (1997) heeft 

onderzoek gedaan naar de ontwikkeling in woonvoorkeuren sinds de Tweede Wereldoorlog. Het rapport 

geeft een overzicht van voorkeuren die zijn voortgekomen uit woonwensen- en 

woonsatisfactieonderzoeken. Bijzondere aandacht is besteed aan de relatie tussen 

huishoudenkenmerken en woonvoorkeuren De auteur stelt dat meeste mensen een voorkeur hebben 

voor een ruime eengezinswoning met een eigen tuin. Deze wens is het sterkst bij huishoudens met 

kinderen en mindere sterk bij jonge tweeverdieners. Een aanzienlijke groep ouderen heeft een voorkeur 

voor een appartement. Deze voorkeur wordt veroorzaakt door de gelijkvloersheid en de sociale 

veiligheid (afsluitbaarheid, toegangscontrole etc.) van dit type woning. Verder hebben volgens dit 

onderzoek woonconsumenten een afkeer van massale woongebouwen. Door de centrale functie van de 

woonkamer heeft de grootte hiervan prioriteit. De grootte van slaapkamers speelt volgens de Jong geen 

rol in woonvoorkeurenonderzoek. In woonsatisfactie-onderzoek zijn te kleine slaapkamers en het 

ontbreken van bergruimte (zowel in- als uitpandig) een belangrijk knelpunt. Voor huishoudens met 

kinderen geldt: hoe ruimer de woning hoe beter. Alleenstaanden en ouderen kiezen bewust voor niet te 

grote woningen vanwege onder andere de bewerkelijkheid. De indeling van de woning is voor de 

meeste huishoudens een relatief onbelangrijk woningkenmerk. Met de indeling wordt de verdeling van 

en de relatie tussen de verschillende vertrekken binnen de woning bedoeld. 

Waar het gaat om bouwfysische aspecten van de woning worden de aanwezigheid van centrale 

verwarming, goede warmte-isolatie, ventilatie en in mindere mate geluidsisolatie als vanzelfsprekend 

ervaren. Als de woning op deze punten niet voldoet leidt dat tot een grote mate van ontevredenheid bij 

de zittende huurder. Behalve sommige ouderen en drukbezette huishoudens heeft in principe ieder 

huishouden de voorkeur voor een tuin. Bij huishoudens met jonge kinderen is deze voorkeur het 

grootst. De woonvoorkeuren zijn volgens de auteur in de afgelopen vijftig jaar in essentie nauwelijks 
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veranderd. Wel hebben de woonvoorkeuren zich door de groeiende welvaart ontwikkeld in de richting 

van meer ruimte en betere voorzieningen (met name de keuken en de badkamer) in de woning. 

Daarnaast vertonen woonvoorkeuren meer variatie dan vroeger. 

Hoekstra (2010) heeft in zijn proefschrift onder andere onderzoek gedaan naar de verschillen in 

woontevredenheid tussen huiseigenaren en huurders. In totaal zijn zo’n 30.000 respondenten uit 8 

Europese landen waaronder Nederland bevraagd. Door het uitvoeren van een regressieanalyse is 

onderzoek gedaan naar variabelen die bij woontevredenheid van invloed zijn. Deze variabelen zijn de 

kwaliteit van de woning, karakteristieken van het huishouden en woonlasten. Volgens Hoekstra speelt 

de kwaliteit van de woning een belangrijke rol bij het tot stand komen van woontevredenheid. Hoe 

hoger de kwaliteit des temeer de bewoner tevreden is over de woning. De kwaliteit van de woning kan 

niet worden gezien als een losse variabele maar bevat meerdere aspecten. Deze aspecten kunnen zowel 

objectief als subjectief zijn. Volgens de auteur gaat het bij de kwaliteit van de woning om de aspecten 

type woning, het aantal kamers en de onderhoudsconditie van de woning. Verder stelt hij dat een 

huurwoning vaak een lagere kwaliteit heeft dan een koopwoning en dat dit de verschillen in 

tevredenheid verklaart tussen huurders en eigenaren. Bij de relatie tussen de persoonlijke kenmerken 

en woontevredenheid gaat het volgens de auteur om leeftijd, grootte van het huishouden en het 

inkomen van het huishouden. Woonlasten zijn ook van belang bij het tot stand komen van 

woontevredenheid. Hoge woonlasten leiden tot een lagere woontevredenheid. Deze samenhang is nog 

sterker als de relatie tussen kosten en kwaliteit niet optimaal is.  

Smeets (2010) heeft een hoofdstuk gewijd aan het verband tussen woonkwaliteit en klanttevredenheid. 

De geanalyseerde data zijn afkomstig uit een tweetal schriftelijke enquêtes uitgevoerd bij twee 

middelgrote woningbouwcorporaties. Het eerste onderzoek is gebruikt voor een analyse van de 

tevredenheid met eengezinswoningen, het tweede voor zowel eengezins als meergezinswoningen. 

Volgens de auteur  wordt woontevredenheid bepaald door factoren op woningniveau, semiopenbaar en 

openbaar niveau. Met semiopenbaar niveau worden bijvoorbeeld ruimtes als trappenhuizen, portieken 

en galerijen bedoeld. Hierbij levert de factor woning de belangrijkste bijdrage aan de tevredenheid. Op 

woningniveau is de kwaliteit van het binnenklimaat van belang. Een goede geluidsisolatie en warmte-

isolatie leveren een belangrijke bijdrage aan de tevredenheid van de bewoners. Volgens de auteur zal bij 

een matige algehele tevredenheid het verbeteren van deze factoren een relatief groot effect hebben. Bij 

eengezinswoningen speelt de factor veiligheid op woningniveau een rol. Bij meergezinswoningen blijkt 

dit minder het geval te zijn. Verklaring hiervoor kan zijn dat deze woningen zich binnen een afsluitbaar 

woongebouw bevinden en de woning zich vaak boven straatniveau bevindt. Hierdoor is het voor 

ongewenste gasten minder eenvoudig de woning te bereiken. Bij meergezinswoningen spelen de 

factoren geluidoverlast en hoeveelheid bergruimte een rol. Dit is bij eengezinswoningen niet het geval. 

Verder correleren indeling (locatie en relatie vertrekken binnen de woning) en woninggrootte met 

tevredenheid. Op zowel woning- als woonomgevingniveau blijkt de factor uitstraling van belang te zijn. 

Volgens de auteur spelen onderhoud en uiterlijk van de woning op beide niveaus een rol bij de 

tevredenheid van de huurder. Op het semiopenbare domein hebben volgens Smeets de factoren 

afsluitbaarheid en onderhoud een grote invloed op de tevredenheid . Op het niveau van de openbare 

ruimte speelt de factor veiligheid (met name het gevoel van veiligheid en criminaliteit) een belangrijke 

rol. Opvallend is de lage invloed van de factor nabijheid van voorzieningen. Volgens de auteur kan hierbij 
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de hoge voorzieningendichtheid in de onderzochte regio en de grote mobiliteit van de huishoudens van 

invloed zijn. Daarnaast is het gedrag van bewoners op dit niveau bij meergezinswoningen meer van 

belang dan bij eengezinswoningen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat in dit type woning bewoners 

dichter op elkaar wonen waardoor bijvoorbeeld geluidsoverlast eerder als hinderlijk ervaren zal worden. 

Opvallend is dat zowel in het onderzoek van Smeets als in het onderzoek van de Jong de variabelen 

thermische- en geluidsisolatie aan de orde komen. Dit is in voorgaande onderzoeken niet het geval. De 

relevantie van deze variabelen voor dit onderzoek kan groot zijn vanwege de relatie tussen isolerende 

voorzieningen en het energielabel. 

4.2.4 Wetenschappelijke onderzoeken en publicaties 

In deze laatste paragraaf komen drie onderzoeken aan de orde die gepubliceerd zijn in 

wetenschappelijke tijdschriften.  

Amerigo & Aragones (1997) geven in hun onderzoek een overzicht van verschillende artikelen die 

woontevredenheid behandelen. Volgens de auteurs spelen de kwaliteit van de woning en thermische 

isolatie een belangrijke rol. Met de kwaliteit van de woning wordt voornamelijk de fysieke kwaliteit zoals 

afwerkingniveau, bouwkwaliteit en onderhoudsconditie bedoeld. Volgens de auteurs zijn de 

determinanten in de categorie woonomgeving de relatie met de buren, veiligheid, voorzieningen in de 

buurt, geluidsoverlast en openbaar groen. Als wordt gekeken naar de persoonlijke kenmerken dan zijn 

de eigendomssituatie, woonduur en leeftijd van invloed.  

Lu (1999) heeft in zijn artikel beschreven wat de verschillen in determinanten zijn bij twee verschillende 

statistische analyse technieken. Wat voor dit onderzoek interessant is, is dat de auteur uit verschillende 

bronnen determinanten heeft geselecteerd. De data die gebruikt zijn in deze bronnen zijn afkomstig uit 

een onderzoek dat “American Housing Survey” heet. Dit onderzoek wordt om het jaar uitgevoerd en 

omvat 55.000 huishoudens verspreid over de V.S. De grootte van de woning blijkt net als bij andere 

onderzoeken een bepalende rol te spelen bij de woontevredenheid. Daarnaast blijkt ook de waarde van 

de woning een positieve samenhang te hebben met de woontevredenheid. Verder is de tevredenheid 

met de buurt een belangrijke voorspeller van woontevredenheid. Hoe lager de tevredenheid met de 

buurt des te lager de woontevredenheid. Ook speelt volgens Lu de leeftijd een rol bij 

woontevredenheid. Oudere mensen zijn meer tevreden met de woning dan jongere mensen. Mannen 

blijken minder tevreden te zijn met de woning dan vrouwen en verder is de eigendomssituatie van 

invloed (eigenaar-bewoners meer tevreden dan huurders). Mensen met hoge inkomens zijn meer 

tevreden dan die met lagere inkomens. Tenslotte zijn er volgens de auteur indicaties dat lager opgeleide 

mensen minder tevreden zijn dan hoger opgeleiden.  

Dekker et al. (2010) hebben onderzoek gedaan naar de impact van persoonlijke kenmerken en 

kenmerken van de woning op de woontevredenheid. Er is gebruik gemaakt van een dataset waarin 25 

naoorlogse complexen in 9 Europese landen voorkomen. Volgens de auteurs spelen de onderhoudsstaat 

en de grootte van de woning een grote rol bij de totstandkoming van tevredenheid met de woning. Uit 

het onderzoek blijkt verder dat ouderen en bewoners met hogere inkomens het meest tevreden zijn 

met de woning. Een negatieve impact op de woontevredenheid heeft de aanwezigheid van kinderen en 
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het aantal jaren dat de bewoner in de woning woont. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld de 

gezinssituatie is veranderd sinds de woning betrokken is en dat de woning niet meer voldoet aan de 

huidige wensen van het gezin. De tevredenheid is het grootst bij immigranten en bij bewoners van 

recent gerenoveerde woningen.  

4.3 Aangepast conceptueel model 

Als de determinanten uit verschillende onderzoeken worden vergeleken blijken er grote 

overeenkomsten te zijn. De grootte van de woning blijkt bij verschillende onderzoeken bijvoorbeeld 

belangrijk te zijn evenals de leeftijd van de bewoners en het gevoel van veiligheid in de buurt.  

Ook zijn er enkele verschillen waar te nemen. Volgens Amerigo & Aragones (1997) kan de woonduur een 

positieve invloed hebben op de woontevredenheid. Dit kan verklaard worden met het feit dat een 

bewoner vertrouwd en gehecht raakt aan de woning. Dekker et al.(2010) daarentegen zeggen dat de 

woonduur de woontevredenheid negatief kan beïnvloeden doordat de woning niet meer past bij de 

ontwikkelingen in de wooncarrière. Verder blijkt de determinant afkomst in het onderzoek van Dekker 

et al (2010) anders beoordeeld te worden dan het onderzoek van het van Poll et al (2003). Volgens 

Dekker et al. scoren immigranten hoog op woontevredenheid terwijl uit het onderzoek van van Poll zou 

blijken dat allochtonen over het algemeen minder tevreden met de woning zijn dan autochtonen. 

De determinanten die in de voorgaande paragrafen aan de orde zijn gekomen worden gebruikt om het 

nieuwe conceptuele model op te stellen. In figuur 12 is dit model weergegeven. De categorieën zijn in 

vergelijking met het eerste model (figuur 11) gelijk gebleven. Alleen de plaats van de categorie 

“kenmerken woonomgeving” is in het aangepaste model gepositioneerd als zowel een onafhankelijke 

als een interveniërende variabele. Later in deze paragraaf wordt uitgelegd waarom dit zo is. 

De determinanten die vallen binnen de eerste categorie (kenmerken van de woning) worden beschouwd 

als zijnde onafhankelijke variabelen. Deze determinanten hebben een directie relatie met de 

tevredenheid met de huurwoning. Als voorbeeld kan dienen dat fysieke eigenschappen van de woning 

als ruimte en onderhoudsstaat een positieve invloed hebben op de tevredenheid. 
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Figuur 12: Het aangepaste conceptuele model  

De determinanten die vallen binnen de categorie “kenmerken woonomgeving” hebben zowel een 

directie als een indirecte relatie met de afhankelijke variabele “tevredenheid met de huurwoning”. Een 

voorbeeld van een directe relatie is het positieve verband tussen de tevredenheid met de buurt en de 

de tevredenheid met de huurwoning (o.a. Lu, 1999). Het indirecte verband bestaat uit het feit dat de 

kenmerken van de woonomgeving als interveniërende variabelen invloed hebben op de relatie tussen 

de kenmerken van de woning en de tevredenheid met de woning. Bewoners van een kwalitatief goede 

woning kunnen toch ontevreden zijn met de woning als zij bijvoorbeeld een gevoel van onveiligheid 

ervaren in de woonomgeving (o.a. Amerigo & Aragones (1997). 

De determinanten die binnen de categorie persoonlijke kenmerken vallen hebben ook een directe en 

een indirecte relatie met de afhankelijke variabele. De directie relatie bestaat bijvoorbeeld uit de stelling 

uit het WoOn 2009 onderzoek dat vrouwen en ouderen over het algemeen meer tevreden zijn met de 

woning dan mannen respectievelijk jonge mensen. Daarnaast hebben de persoonlijke kenmerken als 

interveniërende variabele invloed op de relatie tussen de kenmerken van de woning en de tevredenheid 

met de woning. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting bij de stelling dat de kenmerken van de woning moeten 

passen bij de kenmerken van het huishouden. De woningeigenschappen moeten overeenkomen met de 

eisen en de wensen van het huishouden. Een voorbeeld hiervan is dat huishoudens met jonge kinderen 

graag een ruime eengezinswoning met een tuin willen (de Jong 1997). Als dit niet het geval is kan deze 

interveniërende variabele ook van invloed zijn op de relatie tussen de kenmerken van de woning en de 

tevredenheid. In dit geval zal de tevredenheid hierdoor lager uitvallen. 

Tenslotte zijn de persoonlijke kenmerken nog op een derde wijze van invloed, namelijk als 

interveniërende variabele bij de relatie tussen de woonomgeving en de woontevredenheid. Een 

voorbeeld hiervan is de stelling uit het WoOn 2009 onderzoek dat hoogopgeleiden meer belang hechten 

aan bijvoorbeeld een theater in de woonomgeving dan lager opgeleiden.  
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4.4 Selectie variabelen 

Zoals eerder is vermeld is er voor gekozen om voor dit onderzoek gebruik te maken van een dataset uit 

een eerder uitgevoerd onderzoek. Het is daarom niet mogelijk om onderzoek uit te voeren waarin alle 

determinanten voorkomen die in het literatuuronderzoek aan de orde zijn gekomen. In tabel 3 staat 

daarom een overzicht van de determinanten uit de literatuur en de aanwezigheid hiervan in de dataset. 

In de derde kolom staat aangegeven of de determinant voorkomt in de beschikbare dataset. Bij de 

determinanten waarbij opmerkingen of aanvullingen vereist zijn staat een letter die refereert aan de 

opmerkingen in deze paragraaf. De variabelen die in de dataset voorkomen kunnen zowel objectief als 

subjectief zijn. Voorbeelden van objectieve variabelen zijn de leeftijd van de respondent of het bouwjaar 

van de woning. De meerderheid van de variabelen bestaat uit subjectieve variabelen en komen voort uit 

vragen over de tevredenheid met verschillende onderdelen van het wonen. Bij sommige determinanten 

kan er van zowel een objectieve als een subjectieve variabele sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is het 

aantal kamers en de vraag naar de tevredenheid met het aantal kamers in de woning. Er zal gekozen 

worden voor de variabele die na analyse het best past binnen het model. 

 

 

Determinant Literatuur Dataset 

1. Kenmerken woning    

Type woning Smeets (2010), WoOn 2009, Hoekstra (2010), v. 

Poll et al (2003), de Jong (1997) 

ja(a) 

Aantal kamers Hoekstra (2010), de Jong (1997) ja (b) 

Bouwjaar Pennen (1998) ja (c) 

Grootte woning Smeets (2010), Hoekstra (2010), Dekker et al 

(2010), Lu (1999), de Jong (1997) 

ja (d) 

Waarde woning Lu (1999) Nee 

Onderhoudsniveau Smeets (2010), Hoekstra (2010), Dekker et al 

(2010), Pennen (1998) 

ja (e) 

Voorzieningen in de woning Smeets (2010), WoOn 2009, Hoekstra (2010), v. 

Poll et al (2003) 

ja (f) 

Uitstraling woning Smeets (2010), WoOn 2009 nee (g) 

Afwerkingsniveau woning WoOn 2009 nee (h) 

Binnenklimaat Smeets (2010), de Jong (1997) Ja (i) 

 

 

  

2. Kenmerken woonomgeving 

 

  

Voorzieningen woonomgeving WoOn 2009 ja (j) 

Veiligheid en overlast Smeets (2010), v. Poll et al (2003), Amerigo & 

Aragones (1997) 

ja (k) 

Bewonerssamenstelling Smeets (2010) ja (l) 

Tevredenheid buurt Lu (1999), Amerigo & Aragones (1997) ja (m)  
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3. Persoonlijke kenmerken   

Leeftijd Hoekstra (2010), v. Poll et al (2003), Dekker et al 

(2010), Lu (1999), de Jong (1997), Amerigo & 

Aragones (1997) 

ja (n) 

Geslacht v. Poll et al (2003), Lu (1999) ja (o) 

Eigendomssituatie WoOn 2009, Hoekstra (2010), v. Poll et al (2003), 

Lu (1999) 

nee (p)  

Opleidingsniveau WoOn 2009, Lu (1999) Nee (q) 

Afkomst WoOn 2009, Dekker et al (2010), Lu (1999), Pennen 

(1998) 

Nee (r) 

Omvang/samenstelling huishouden Hoekstra (2010), de Jong (1997) ja(s) 

Inkomen/woonlasten Hoekstra (2010), Dekker et al (2010), Lu (1999) ja(t) 

   

   

Energielabel  ja (u) 

Tabel 3: De volgens de literatuur belangrijkste determinanten en de aanwezigheid hiervan in de dataset. 

a. In de enquête wordt gevraagd of de respondent in een etagewoning woont. Er kan wat betreft 

de typologie van de woning dus een onderscheid worden gemaakt tussen etage woning of 

grondgebonden woning. 

b. Er komen in de enquête twee vragen voor die van toepassing zijn op deze determinant. Er wordt 

gevraagd naar het aantal kamers in de woning (dus op ratio niveau). Daarnaast wordt de 

respondent ook gevraagd naar de tevredenheid met het aantal kamers op een vijf punts schaal . 

c. In de literatuur komt de determinant ouderdom van de woning voor. Deze variabele is in de 

dataset aanwezig en kan dus gebruikt worden. 

d. In de enquête wordt gevraagd naar de tevredenheid over de grootte van de woonkamer, de 

keuken, de badkamers, de hoofdslaapkamer, de tweede slaapkamer, bergruimte in de woning, 

bergruimte buiten de woning, de tuin en het balkon. Daarnaast moet een rapportcijfer worden 

gegeven (tussen 1 en 10) voor de grootte van de hele woning. 

e. Er wordt gevraagd naar de tevredenheid met de onderhoudsstaat van de binnenkant en van de 

buitenkant van de woning. Ook wordt gevraagd naar een rapportcijfer voor de technische staat 

van de woning. 

f. In de enquête wordt gevraagd naar de tevredenheid met de voorzieningen in de badkamer en 

de keuken. Verder wordt gevraagd naar de tevredenheid met de beveiliging tegen inbraak, de 

verwarming, plaats cv-ketel, plaats aansluiting wasmachine, de warmwatervoorziening en de 

capaciteit van de elektra. (alle op een vijf punts schaal) Tenslotte wordt gevraagd naar een 

rapportcijfer voor alle voorzieningen in de woning. 

g. Er wordt gevraagd naar de tevredenheid met de uitstraling van de binnenkant en met de 

uitstraling van de buitenkant van het woongebouw. Omdat het hier om een woongebouw gaat 

en niet om de woning komt deze variabele niet overeen met de literatuur. 
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h. In de vragenlijst is een vraag opgenomen over de tevredenheid met de onderhoudsstaat van de 

binnenkant van de woning, niet met het afwerkingniveau. 

i. Er wordt de respondent gevraagd naar de tevredenheid met de warmte-isolatie, geluidsisolatie 

en ventilatiemogelijkheden. 

j. Waar het gaat om de voorzieningen in de buurt wordt de respondent gevraagd naar het uiterlijk 

van de gebouwen, straten en pleinen. Verder wordt gevraagd naar de tevredenheid met de 

speelvoorzieningen, de straatverlichting, groenvoorziening, bestrating en de 

parkeervoorzieningen. Tenslotte wordt gevraagd een rapportcijfer te geven voor de kwaliteit 

van de voorzieningen in de buurt. 

k. In de enquête wordt gevraagd naar de tevredenheid met de buurt als de respondent denkt aan 

verschillende vormen van overlast. Dit zijn; lawaai van verkeer, verkeersgevaar, fout 

geparkeerde auto’s of fietsen, stank of lawaai van industrie, stank of lawaai van cafés, 

restaurants, buurtcentra, vandalisme, vervuiling, onkruid, gevoel onveiligheid overdag, gevoel 

onveiligheid ‘s avonds, huisdieren van anderen, hennepteelt en drugsgebruik of handel. Ten 

slotte wordt gevraagd een rapportcijfer te geven voor de buurt rekening houdend de 

verschillende vormen van overlast. Hierbij is een laag cijfer een indicatie van veel overlast. 

l. Wat betreft bewonerssamenstelling wordt de respondent gevraagd naar de tevredenheid met 

de leeftijdsopbouw buurt, sociale controle buurt, levensstijl buurtbewoners, gedrag van 

jongeren, gedrag directe buren, gedrag overige buurtbewoners, verhouding tussen autochtonen 

en allochtonen in de buurt. Ten slotte wordt gevraagd een rapportcijfer te geven voor de 

bewonerssamenstelling. 

m. Gevraagd wordt een totaalcijfer (tussen 1 en 10) te geven voor de buurt. 

n. In de enquête wordt gevraagd naar de exacte leeftijd van de respondent. Het gaat in de enquête 

dan wel om één persoon van het huishouden, meestal het hoofd van het gezin. Deze variabele is 

beschikbaar op ratio meetniveau. 

o. De vraag komt voor in de vragenlijst 

p. Alle respondenten in de steekproef zijn huurders. In de analyse kan geen onderscheid worden 

gemaakt tussen huurders en eigenaar-bewoners. 

q. Een vraag die deze determinant betreft komt niet voor in de vragenlijst. 

r. In de vragenlijst ontbreekt een vraag over de afkomst van de respondent. 

s. Er zijn verschillende vragen in de enquête die betrekking hebben op deze determinant. Er wordt 

gevraagd met wie en met hoeveel personen de respondent in de woning woont, wat de leeftijd 

van de partner is en wat de leeftijd van het oudste en het jongste kind is. 

t. Er wordt gevraagd naar de categorie waarin het totale netto inkomen van het huishouden ligt. 

Er zijn 8 categorieën. Daarnaast is de huurprijs van de woning bekend. Wat ontbreekt zijn de 

energielasten waarmee de totale woonlasten niet bekend zijn. 

u. Het energielabel maakt geen deel uit van de enquête maar wordt op basis van postcode en 

huisnummer aan de dataset gekoppeld. 
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4.5 Conclusie 

Er zijn enkele determinanten die wel de literatuur worden genoemd maar niet in de dataset als 

variabele voorkomen. De belangrijkste variabele die ontbreekt in de dataset zijn de kosten voor 

energieverbruik. Hierdoor is alleen de huurprijs bekend maar niet de totale woonlasten. Aangenomen 

mag worden dat een beter energielabel zal leiden tot lagere energiekosten en dus lagere woonlasten. 

Deze woonlasten hebben volgens de literatuur invloed op de tevredenheid (o.a. Hoekstra 2010). Deze 

lagere woonlasten zouden voor een belangrijk deel meer tevredenheid bij een beter energielabel 

kunnen verklaren. Het is niet mogelijk om de energiekosten van de huurder te achterhalen.  

Daarnaast zijn er nog een aantal minder relevante determinanten die ontbreken in de dataset. Dit zijn 

de variabelen opleidingsniveau, afkomst en afwerkingsniveau woning. Toch is er geen reden om aan te 

nemen dat het ontbreken van met name de variabelen opleidingsniveau en afkomst dusdanig gemist 

worden dat de resultaten onbruikbaar zijn. Het gemis van de variabele afwerkingniveau zal worden 

opgevangen door de variabele “tevredenheid met onderhoudsstaat binnenkant woning.” 
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5 Beschrijving data en datapreperatie 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de variabelen besproken die gebruikt worden in het onderzoek. De data zijn 

verzameld voor een klanttevredenheidsonderzoek bij woningcorporatie Wooninc. Het hoofdstuk begint 

met een korte beschrijving van dit onderzoek. Hierna wordt ingegaan op de preparatie van de data. De 

dataset is aangepast om deze geschikt te maken voor dit onderzoek. Tenslotte worden alle variabelen 

behandeld en beschreven die geselecteerd zijn door middel van de literatuurstudie in het vorige 

hoofdstuk. Onder andere de kwaliteit en de belangrijkste maten van de spreiding en de centrale 

tendentie van de variabelen worden besproken. 

5.2 Beschrijving onderzoeksopzet Interface 

 

Onderzoeksinstituut Interface voert jaarlijks een klantevredenheidsonderzoek uit onder de huurders van 

Wooninc. in Eindhoven, Best en Geldrop. Stichting Interface is gelieerd aan de Technische Universiteit 

Eindhoven. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt sinds 2007 uitgevoerd waarbij jaarlijks een kwart 

van de huurders wordt uitgenodigd om deel te nemen. Voor dit onderzoek worden de data uit 2008 tot 

en met 2011 gebruikt. De respondenten hebben de mogelijkheid om de enquête schriftelijk of op het 

internet in te vullen. 

  

  Respons enquêtes  

  absoluut      %       

  2008 2009 2010 2011  2008 2009 2010 2011 

Eindhoven 503 760 721 669  40,8% 48,1% 48,3% 43,1% 

Geldrop 93 100 76 118  44,1% 36,1% 43,4% 37,8% 

Best 0 0 35 15  0,0% 0,0% 57,4% 40,5% 

Onbekend 6 0 0 17  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

               

totaal 602 860 832 819  41,7% 46,3% 48,1% 43,1% 

Tabel 4: Respons klanttevredenheidsonderzoek Wooninc door Interface  

In tabel 4 is de respons op de uitgezette enquêtes te zien. Het samennemen van de vier enquêtes leidt 

tot een totaal van 3113 respondenten. In bijlage A is de vragenlijst te zien die wordt gebruikt voor het 

klanttevredenheidsonderzoek. 
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5.3 Preparatie van de data 

Samenvoegen van de vier datasets 

De eerste stap in de preparatie van de dataset is om de vier bestanden samen te voegen tot één 

bestand. Hierbij is het van belang dat alle vier de sets dezelfde variabelen bevatten. Na analyse van de 

datasets blijkt dat er in de loop van de jaren enkele vragen aan de vragenlijst zijn toegevoegd. Hierdoor 

zijn de vier sets niet exact hetzelfde. Het gaat hier bijvoorbeeld om vragen of men het woonblok of 

wooncomplex aan derden aan zou raden. De afwijkende variabelen zijn aan de hand van het 

literatuuronderzoek beoordeeld op relevantie. Al deze variabelen blijken niet relevant te zijn en zijn 

verwijderd. 

Verder zijn er in de dataset uit 2008 variabelen die gelijk zijn aan de variabelen uit de andere drie sets 

maar een afwijkende codering hebben. De codes van deze variabelen zijn in de set uit 2008 aangepast 

zodat de codes van de vier sets overeenkomen. Na de bovenstaande stappen zijn de vier sets 

samengevoegd tot één nieuwe dataset. 

Toevoeging van de variabele “Energielabel woning”. 

Omdat de vragenlijsten geen variabele “energielabel” bevatten is deze variabele tijdens dit onderzoek 

handmatig aan de bestaande data toegevoegd. Peildatum van de lijst met energielabels is 2012.  

De vragenlijsten zijn afgenomen in de jaren 2008 tot en met 2011. Nu kan het zo zijn dat in de jaren 

nadat de vragenlijsten door de respondent zijn ingevuld er (energetische) maatregelen in de woning zijn 

uitgevoerd die invloed hebben op de tevredenheid van de huurder. Het kan voorkomen dat de huurder 

de vragenlijst in 2008 heeft ingevuld over een label B woning maar dat deze door aanpassingen in 2012 

een label A woning is geworden. Er kan niet achterhaald worden of het huidige label gelijk is aan het 

mogelijke label op het moment dat de respondent de vragenlijst invulde. Er is daarom voor gekozen om 

alle woningen waar na 2008 energetische verbeteringen zijn aangebracht te schrappen uit de lijst. Het 

gaat hier om de volgende complexen en ingrepen: 

• Bij de navolgende verhuurclusters zijn tussen 2008 en 2012 nieuwe cv-ketels geplaatst: 4057, 

4038, 4055, 4040, 4073, 4001, 4051, 4032, 4006, 4067, 4056, 4055, 5054. 

• Energetische maatregelen zijn in die periode in het kader van GO/renovatie doorgevoerd in de 

clusters: 4023 en 4024. 

Na het verwijderen van de hierboven genoemde enquêtes blijft er een dataset van 2038 vragenlijsten 

over. 
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5.4 Beschrijving variabelen 

 

In deze paragraaf worden van de variabelen die gebruikt worden de belangrijkste eigenschappen 

beschreven. De eigenschappen en de kwaliteit van de variabelen zijn bepalend voor de te kiezen 

analysetechniek. De selectie heeft plaatsgevonden op basis van de in het vorige hoofdstuk omschreven 

determinanten en zijn ingedeeld in drie categorieën. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen 

en de belangrijkste statistische maten van de variabelen zijn te vinden in de SPSS-output in bijlage B.  

 

5.4.1 Categorie Kenmerken van de woning 

 

In tabel 5 op de volgende pagina zijn de eigenschappen die iets zeggen over de kwaliteit en de verdeling 

van de variabelen in deze categorie weergegeven. Het aantal ontbrekende waarden bij de variabelen 

“bouwjaar” en “rapportcijfer voorzieningen woning” valt op. Ook bij de variabele “tevredenheid aantal 

slaapkamers” en “rapportcijfer grootte woningen” zijn relatief veel ontbrekende waarden. Het 

merendeel van de ontbrekende waarden worden waarschijnlijk veroorzaakt door het niet invullen van 

de enquêtevraag door de respondent. Een reden hiervoor is niet bekend. 

De variabelen die vallen onder de determinant “binnenklimaat’ zijn allen positief scheef verdeeld. Dit 

betekent dat er relatief veel respondenten tevreden en zeer tevreden zijn over het binnenklimaat van 

de woning. De variabele bouwjaar is multimodaal verdeeld. De variabelen die normaal verdeeld zijn en 

op ordinaal niveau gemeten zijn worden behandeld als parametrische variabelen. Als maten voor de 

spreiding en de centrale tendentie worden daarom het gemiddelde en de standaard deviatie gebruikt. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de tevredenheid met het aantal slaapkamers. Het gemiddelde van deze 

variabele is 3,92 met een standaard deviatie van 0,98.  
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  variabele n valid missing verdeling centrale tendentie spreiding 

1 Etagewoning 2012 26 dichotoom modus=1 (ja)  Zie fig. 19  

              

2 Aantal kamers in woning 2031 7 normaal gem=3,37 st dev=1,03 

              

3 Tevredenheid aantal slaapkamers 1882 156 normaal gem=6,92 st dev=0,98 

              

4 Bouwjaar 1615 423 multimodaal mediaan=1974 range=87 

              

5 Rapportcijfer grootte woning 1919 119 normaal gem=7,44 st dev=1,32 

              

6 Tevredenheid warmte isolatie 2002 36 scheef mediaan=4 range=4 

              

7 Tevredenheid met geluidsisolatie 2002 36 scheef mediaan=3 range=4 

              

8 Tevredenheid met 

ventilatiemogelijkheden 

2008 30 scheef mediaan=4 range=4 

              

9 Tevredenheid onderhoudsstaat 

buitenkant woning 

2013 25 scheef mediaan=4 range=4 

              

10 Rapportcijfer technische staat 1997 41 normaal gem=6,72 st dev=1,49 

              

11 Rapportcijfer voorzieningen in 

woning 

1779 259 normaal gem=7,11 st dev=1,28 

              

12 ENRGLBL 2038 0 normaal gem=4,66 st dev=1,35 

Tabel 5: De belangrijkste kenmerken van de variabelen in de categorie “Kenmerken woning”. 

 

 5.4.2 Categorie kenmerken van de woonomgeving 

 

In tabel 6 staan de geselecteerde variabelen uit de categorie “kenmerken van de woonomgeving. Het 

gaat hier uitsluitend om subjectieve variabelen waarbij de respondent is gevraagd een rapportcijfer 

(tussen 1 en 10) te geven voor verschillende aspecten van de woonomgeving. In de tabel staan  de 

eigenschappen en de statistische maten van deze categorie weergegeven. Ook voor deze variabelen 

geldt dat de uitgebreide SPSS output is bijgevoegd in de bijlage B van dit rapport. De variabelen 

worden behandeld als parametrische variabelen waardoor het gemiddelde en de standaard deviatie 

gebruikt zijn als maten voor de centrale tendentie en de spreiding. Het aantal ontbrekende waarden is 

bij de variabelen veiligheid en overlast het grootst namelijk 105. Alle variabelen zijn normaal verdeeld.  
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  variabele n valid missing verdeling gemiddelde St dev 

13 Rapportcijfer kwaliteit voorzieningen 1958 80 normaal 6,92 1,21 

              

14 Rapportcijfer veiligheid en overlast 1933 105 normaal 6,7 1,5 

              

15 Rapportcijfer bewonerssamenstelling 1997 41 normaal 6,99 1,29 

              

16 Totaalcijfer buurt 1955 83 normaal 7,02 1,27 

Tabel 6: De belangrijkste kenmerken van de variabelen in de categorie “Kenmerken woonomgeving”. 

 

5.4.3 Categorie persoonlijke kenmerken huurder 

Het gaat bij deze categorie alleen om objectieve variabelen. In tabel 7 zijn de eigenschappen van deze 

variabelen te vinden. 

Bij de variabele “aantal personen” ontbreken maar liefst 908 waarden. De respondent moet hier een getal 

invullen. Een mogelijke verklaring voor het grote aantal ontbrekende waarden is dat bij veel vragenlijsten 

dit getal niet leesbaar was. Ook is het mogelijk dat de respondent deze vraag niet wenste in te vullen. 

Alleen de variabele huurprijs is normaal verdeeld. In bijlage B is het histogram van de variabele leeftijd te 

zien waaruit opgemaakt kan worden dat de variabele niet normaal maar bimodaal verdeeld is. In het 

histogram zijn twee “pieken” te zien die liggen bij de leeftijden begin 20 en eind 70. De variabele “netto 

inkomen” bestaat uit acht categorieën. Deze variabele is scheef verdeeld waarbij de meerderheid van de 

respondenten qua netto inkomen in de laagste categorieën valt.  

 

 
variabele n valid missing verdeling 

centrale 

tendentie 
spreiding 

17 Leeftijd 2013 25 bimodaal mediaan=62 range=76 

18 Geslacht 2029 9 dichotoom modus=2 Zie fig. 24 

19 Samenstelling huishouden 2031 7 scheef mediaan=2 range=4 

20 Aantal personen 1130 908 scheef mediaan=2 range=7 

21 Netto inkomen 1850 188 scheef mediaan=2 range=7 

22 Huurprijs 1612 426 normaal gem=435 st dev=87 

Tabel 7: De belangrijkste kenmerken van de variabelen in de categorie “Persoonlijke kenmerken”. 
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5.4.4 Categorie afhankelijke variabele “totaalcijfer woning” 

De afhankelijke variabele voor dit onderzoek is de tevredenheid met de huurwoning. De respondent is 

gevraagd een rapportcijfer te geven (tussen de 1 en de 10) voor zijn of haar huurwoning. In tabel 8 staan 

de eigenschappen van deze variabele. In het histogram in figuur 13 is de verdeling van de variabele te 

zien. Hier is te zien dat de variabele normaal verdeeld is. 

    n valid missing min max verdeling gemiddelde St dev 

23 Totaalcijfer woning 1981 57 1 10  normaal 7,15 1,3 

Tabel 8: De belangrijkste kenmerken van de afhankelijke variabele “totaalcijfer woning” 

 

 

Figuur 13: Histogram variabele “totaalcijfer woning”. 

 

Conclusie 

Het is de bedoeling om op basis van de verschillende onafhankelijke variabelen de afhankelijke variabele 

(rapportcijfer woning) te voorspellen en daarna de bijdrage die het energielabel hierbij levert te 

onderzoeken. De meeste variabelen zijn gemeten op ordinaal en een enkele op nominaal meetniveau. 

Een groot deel van de variabelen blijkt niet normaal verdeeld te zijn. De afhankelijke variabele is 

gemeten op ordinaal meetniveau en bestaat uit meer dan twee categorieën. De analysetechniek die het 

meest past bij de hiervoor genoemde eigenschappen is multnominale logistische regressie.  

Bij enkele variabelen blijken een groot aantal waarden te ontbreken. Dit kan problemen opleveren bij de 

regressieanalyse en de validiteit van het onderzoek in gevaar brengen. Voor de variabelen die veel 

ontbrekende waarden bevatten moet het belang voor dit onderzoek worden bepaald. De variabelen die 

niet van belang zijn worden uitgesloten van het onderzoek.  De variabelen met veel ontbrekende 

waarden die wel van belang zijn moeten (waar mogelijk) worden hersteld.  
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6. Data-analyse 

In dit hoofdstuk wordt met behulp van verschillende analyse technieken getracht een antwoord te 

geven op de onderzoeksvragen. In de eerste paragraaf wordt aan de hand van enkele belangrijke 

kenmerken de representativiteit van de steekproef getoetst. Daarna worden alle variabelen individueel 

beschreven. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre de variabelen geschikt zijn voor de 

regressieanalyse. Tenslotte wordt de regressieanalyse uitgevoerd om de invloed van het energielabel op 

de tevredenheid van de huurder met de huurwoning te bepalen. 

6.1 Representativiteit steekproef 

Om aan de hand van bevindingen in dit onderzoek betrouwbare uitspraken te kunnen doen over alle 

huurders van corporatiewoningen in Nederland moet de representativiteit van de steekproef worden 

getoetst. Om de representativiteit te testen wordt gekeken naar de volgende persoonlijke kenmerken; 

leeftijd hoofdbewoner, samenstelling huishouden en huurprijs. Wat betreft de woningkenmerken wordt 

getoetst op het aantal kamers, het woningtype (wel of geen etagewoning), het bouwjaar en het 

energielabel. De populatie in dit onderzoek zijn de huurders van een corporatiewoning in Nederland. Er 

wordt bijvoorbeeld gekeken of er in verhouding in de steekproef evenveel respondenten in de leeftijd 

tussen de 20 en de 30 zitten als in de populatie.  

Voor het verkrijgen van gegevens over de populatie worden twee bronnen gebruikt. De gegevens over 

het energielabel zijn verkregen van Artiensis. In het rapport “Benchmark energetische kwaliteit sociale 

huursector 2011” geeft Atriensis de landelijke situatie weer wat betreft de energetisch kwaliteit van de 

sociale huurwoningen. Het gaat hier om gegevens van ongeveer 200.000 woningen die in het bezit zijn 

van 42 woningcorporaties. De overige gegevens komen van het CBS. Het gaat hier om alle 

personen/huishoudens die in 2009 een woning huurden van een sociale verhuurder. 

Variabele χ² significantie (p) aantal vrijheidsgraden 

Leeftijd hoofdbewoner 213 p= <0,001 5 

Huishouden samenstelling 193 p= <0,001 4 

Huurprijs 227 p= <0,001 7 

Aantal kamers in de woning 78 p= <0,001 5 

Etagewoning 10 p=<0,05 1 

Bouwjaar 1151 p= <0,001 6 

Energielabel 769,0 p= <0,001 6 

Tabel 9: Chi-square test, representativiteit steekproef 

Met behulp van de Chi-square test is de representativiteit getoetst. In tabel 9 staat de uitkomst van de 

test weergegeven. De hoger de χ² waarde des te groter zijn de verschillen tussen de steekproef en de 

populatie. In de bijlage C is de uitgebreide Chi-square test weergegeven. Voor de variabele leeftijd geldt 

dat respondenten in de leeftijdscategorie tussen de 35 en de 45 jaar in de steekproef sterk 

ondergerepresenteerd zijn. Respondenten in de leeftijd tussen 65 en 75 jaar zijn sterk 

overgerepresenteerd. Bij de variabele huishoudensamenstelling geldt dat het huishoudentype “paar 

zonder kinderen” sterk overgerepresenteerd is. Respondenten die deel uitmaken van een huishouden 

met kinderen zijn in de steekproef minder aanwezig dan in de populatie. Als gekeken wordt naar de 

woningeigenschappen valt het op dat woningen met 3 kamers in de steekproef overgerepresenteerd en 

woningen met 4 kamers ondergerepresenteerd zijn. Bij de variabele “huurprijs”is het grootste verschil 
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aanwezig in de huurprijscategorie die loopt van €226 tot €272. In de steekproef vallen minder 

respondenten in deze huurprijscategorie dan op basis van de aantallen in de populatie verwacht zou 

kunnen worden. De categorie is dus ondergerepresenteerd in de steekpref. 

Bij de variabele “bouwjaar” is te zien dat met name woningen die na het jaar 2000 zijn gebouwd sterk 

overgerepresenteerd. Woningen van voor 1960 zijn ondergerepresenteerd. Er kan gesteld worden dat 

de verzameling woningen in de steekproef “jonger” is dan die in de populatie.  

Voor het energielabel geldt dat de label A woningen sterk overgerepresenteerd zijn in de steekproef. 

Ook voor de label B woningen geldt dit, zij het in mindere mate. De label E, F en G woningen zijn te 

weinig aanwezig in de steekproef. Er zou gesteld kunnen worden dat de energetische kwaliteit van de 

woningen in de steekproef hoger is dan die in de populatie. Dit kan verklaard worden met het feit dat de 

woningen in de steekproef “jonger” zijn. Nieuwe woningen hebben over het algemeen een beter 

energielabel dan oudere woningen.  

In grote lijnen zou gesteld kunnen worden dat in vergelijking met de populatie de respondenten in de 

steekproef ouder zijn. Dit kan verklaard worden met het gegeven dat Wooninc. qua beleid speciaal 

gefocust is op de huisvesting van senioren. Verder zijn er meer huishoudens zonder kinderen en de 

woningen zijn jonger maar bestaan uit minder kamers. Tenslotte bestaat de steekproef uit meer 

woningen met een “goed’ energielabel. 

6.2 Beschrijvende analyse 

In deze paragraaf worden de variabelen los van elkaar beschreven. Allereerst komt de categorie 

“kenmerken woning” aan bod gevolgd door “kenmerken woonomgeving” en “persoonlijke kenmerken”. 

Tenslotte wordt de afhankelijke variabele beschreven. Gegevens over de eigenschappen en kwaliteit zijn 

terug te vinden in het voorgaande hoofdstuk. De SPSS output met verdere informatie over de variabelen 

is te vinden in bijlage B. 

6.2.1 Kenmerken woning. 

In tabel 10 is de uitkomst van de variabelen in deze categorie te zien. Bijna 60% van de woningen in de 

steekproef is een etagewoning. Het merendeel van de woningen hebben 3 (40%) of 4 (32%) kamers. De 

huurders in de steekproef zijn tevreden over de grootte van de woning. Zij geven hiervoor gemiddeld 

een 7,4. Ook is te zien dat het merendeel van de huurders tevreden is over het aantal slaapkamers in de 

woning (gemiddelde beoordeling van 6,9). De respondenten beoordelen de voorzieningen in de woning 

gemiddeld met een 7,1. Deze voorzieningen zijn bijvoorbeeld het sanitair, de keuken, inbraakbeveiliging, 

verwarming, aansluiting voor de wasmachine en elektra (bijvoorbeeld hoeveelheid wandcontactdozen 

in de woning).  

De technische staat van de woningen scoort een ruime voldoende namelijk een 6,7. Over de 

onderhoudsstaat van de buitenkant van de woning is bijna de helft (47%) tevreden. 4% Van de huurders 

is hier zeer ontevreden over. Verder is de respondenten gevraagd naar de tevredenheid met de warmte-

isolatie, de geluidsisolatie en de ventilatiemogelijkheden. Voor al deze drie vragen geldt dat het 

merendeel ze beantwoordt met tevreden of zeer tevreden. Verder heeft het merendeel van de 

woningen in de steekproef het energielabel C of D (beide 28%). 
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nr   Vraag antwoord 

mogelijkheden 

antwoorden 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Type woning Woont u in een 

etagewoning? 

{1, ja}, {2,nee} 1182 

(59%) 

830 

(41%)         

2 Aantal kamers Hoeveel kamers telt uw 

woning?  

 Getal 62  

(3%) 

285 

(14%) 

811 

(40%) 

641 

(32%) 

201 

(10%) 

8 

 (<1%) 

23 

 (1%)    

3 Aantal kamers Hoe tevreden bent u over 

het aantal slaapkamers in uw 

woning? 

{1, zeer ontevreden} 

t/m {5, zeer 

tevreden} 

56 

 (3%) 

111 

(6%) 

286 

(15%) 

926 

(50%) 

483 

(26%) 
20 (1%) 

    

4 Bouwjaar  Wat is het bouwjaar van de 

woning? 

 Jaartal 

          

5 Grootte v/d 

woning 

Welk rapportcijfer zou u 

geven aan de grootte van uw 

hele woning? 

Rapportcijfer van 1 

t/m 10 
3 

(<1%) 

7 

 (<1%) 

14 

(<1%) 

36 

(2%) 

66 

(3%) 

232 

(12%) 

524 

(27%) 

732 

(38%) 

217 

(11%) 

88 

(5%) 

6 Binnenklimaat Hoe tevreden bent u met de 

warmte-isolatie?  

{1, zeer ontevreden} 

t/m {5, zeer 

tevreden} 

149 

(7%) 

329 

(17%) 

447 

(22%) 

843 

(43%) 

212 

(11%)      

7 Binnenklimaat Hoe tevreden bent u met de 

geluidsisolatie? 

{1, zeer ontevreden} 

t/m {5, zeer 

tevreden} 

189 

(9%) 

366 

(18%) 

511 

(26%) 

758 

(38%) 

178 

 (9%)      

8 Binnenklimaat Hoe tevreden bent u met de 

ventilatiemogelijkheden? 

{1, zeer ontevreden} 

t/m {5, zeer 

tevreden} 

94 

 (5%) 

242 

(12%) 

475 

(24%) 

1019 

(51%) 

178 

 (9%)      

9 Onderhoudsniveau Hoe tevreden bent met de 

onderhoudsstaat van de 

buitenkant van de woning? 

{1, zeer ontevreden} 

t/m {5, zeer 

tevreden} 

87 

 (4%) 

233 

(12%) 

952 

(27,4%) 

190 

(47%) 

190 

 (9%)      

10 Onderhoudsniveau Welk rapportcijfer zou u 

geven aan de technische 

staat van uw woning? 

 Rapportcijfer van 1 

t/m 10 
12 

(<1%) 

15 

(<1%) 

29 

(2%) 

85 

(4%) 

203 

(10%) 

434 

(22%) 

613 

(31%) 

448 

(22%) 

118 

(6%) 

40 

(2%) 

11 Voorzieningen in 

de woning 

Welk rapportcijfer zou u 

geven aan de voorzieningen 

in uw woning? 

 Rapportcijfer van 1 

t/m 10 
1 

(<1%) 

4 

(<1%) 

19 

(1%) 

36 

(2%) 

104 

(6%) 

312 

(17%) 

602 

(34%) 

527 

(30%) 

131 

(7%) 

10 

(2%) 

12 Energielabel   {1, G} t/m {7,A} 21 

 (1%) 

119 

(6%) 

215 

(11%) 

564 

(28%) 

574 

(28%) 

358 

(17%) 

187 

 (9%)    

Tabel 10: De geselecteerde variabelen uit de categorie kenmerken woning.
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6.2.2 Kenmerken woonomgeving. 

De verdeling van de variabelen in de categorie woonomgeving zijn weergeven in tabel 11. De 

respondenten beoordelen de diverse kenmerken van de woonomgeving met cijfers die dicht bij de 7 

liggen. Het laagst wordt de veiligheid en overlast beoordeeld (6,7). Bij deze variabele geldt dat een laag 

cijfer veel overlast betekent. Het totaalcijfer voor de buurt scoort onder de respondenten met een 

gemiddelde van 7,02 het hoogst. De voorzieningen in de woonomgeving worden beoordeeld met een 

6,9. Tenslotte wordt bewonerssamenstelling van de woonomgeving beoordeeld met een 7. 

 

nr   vraag antwoord 

mogelijk 

heden 

antwoorden 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Voorziening

en woon-

omgeving 

Welk rapportcijfer zou u 

geven aan de kwaliteit 

van de voorzieningen in 

uw buurt? 

Rapport 

cijfer van 

1 t/m 10 

5 

(<1%) 

6 

(<1%) 

14 

(<1%) 

31 

(2%) 

126 

(6%) 

444 

(23%) 

725 

(37%) 

483 

(25%) 

97 

(5%) 

27 

(1%) 

14 Veiligheid 

en overlast 

Welk rapportcijfer zou u 

geven aan uw buurt als 

het gaat om overlast? 

(hoe groter de overlast 

hoe lager het 

rapportcijfer) 

Rapport 

cijfer van 

1 t/m 10 

15 

(<1%) 

18 

(<1%) 

28 

(1%) 

81 

(4%) 

198 

(10

%) 

419 

(22%) 

568 

(30%) 

460 

(24%) 

120 

(6,2

%) 

26 

(1,3

%) 

15 Bewoners- 

samenstel 

ling 

Welk rapportcijfer zou u 

geven aan de 

bewonerssamenstelling 

van uw buurt? 

Rapport 

cijfer van 

1 t/m 10 

7 

(<1%) 

11 

(<1%) 

13 

(<1%) 

35 

(2%) 

130 

(6%) 

401 

(20%) 

703 

(35%) 

534 

(27%) 

128 

(6%) 

35 

(2%) 

16 Tevreden-

heid buurt 

Welk totaalcijfer zou u 

geven aan uw buurt? 

Rapport 

cijfer van 

1 t/m 10 

5 

(<1%) 

11 

(<1%) 

13 

(<1%) 

35 

(2%) 

122 

(6%) 

367 

(19%) 

692 

(35%) 

551 

(28%) 

128 

(6%) 

31 

(2%) 

Tabel 11: De geselecteerde variabelen binnen de categorie “kenmerken van de woonomgeving” 

 

6.2.3 Persoonlijke kenmerken. 

De eigenschappen en de verdeling van deze variabelen zijn te vinden in de tabel op de volgende pagina 

(tabel 12). De leeftijden van de respondenten lopen van 19 tot 95 jaar. De gemiddelde leeftijd is 58 jaar. 

De verdeling tussen mannen en vrouwen is zo goed als in evenwicht. De omvang van de huishoudens 

loopt van 1 persoon tot een huishouden van 8 personen. Het inkomen van de respondenten is verdeeld 

in 8 categorieën. De meeste respondenten vallen in de eerste (33%) of de tweede (26%) categorie. 

Respondenten in categorie 1 hebben een inkomen dat lager is dan € 1225. Categorie 2 loopt van €1225 

tot €1334. De gemiddelde kale huurprijs die respondenten in de steekproef betalen is €435 met een 

standaard afwijking van €87. 
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nr   vraag antwoord 

mogelijkheden 

antwoorden 

        1 2 3 4 5 6 7 8 

17 Leeftijd Wat is uw leeftijd?  Getal                 

18 Geslacht Wat is uw geslacht? {1, man} {2,vrouw} 957 

(47%) 

1072 

(53%) 

            

19 Samenstelling 

huishouden 

Met wie woont u in 

uw huidige 

woning? 

{1, ik woon alleen},{2, 

met partner},{3, met 

partner en kinderen},{4, 

met kinderen},{5,met 

andere volwassenen 

(en kinderen)} 

958 

(47%) 

719 

(35%) 

183 

(9%) 

152 

(7%) 

19 

(<1%) 

      

20 Omvang 

huishouden 

Hoeveel personen 

wonen er in uw 

woning? 

 Getal                 

21 Inkomen Ik/wij verdienen 

netto per maand 

{1, < € 1225}...{8,€ 1918 

of meer}  

616 

(33%) 

494 

(26%) 

240 

(13%) 

333 

(18%) 

44 

(2%) 

41 

(2%) 

22 

(1%) 

60 

(3%) 

22 Huurprijs    Getal                 

Tabel 12: De geselecteerde variabelen binnen de categorie “persoonlijke kenmerken” 

 

6.2.4 Afhankelijke variabele tevredenheid huurwoning. 

De respondenten in de steekproef beoordelen de woning gemiddeld met een 7,1 met een standaard 

deviatie van 1,1. Een kleine groep respondenten geeft de woning een onvoldoende (9%). Het merendeel 

van de woningen wordt beoordeeld met een 7 (35%). Deze gegevens zijn terug te vinden in tabel 8 en 

figuur 13 in het vorige hoofdstuk. 

6.3 Analyse van verbanden 

Uit de conclusie van hoofdstuk 5 blijkt een multinominale logistische regressie analyse het best te 

passen bij dit onderzoek. Aan de hand van de kenmerken van de woning, de kenmerken van de 

woonomgeving en de persoonlijke kenmerken wordt een zo goed mogelijke voorspelling bepaald van 

het rapportcijfer dat een huurder zou geven voor de woning. Uiteindelijk moet blijken in hoeverre het 

energielabel van de woning hier een rol bij speelt.  

6.3.1 Hercodering afhankelijke variabele 

Vragenlijsten waar het rapportcijfer voor de afhankelijke variabele niet is ingevuld zijn onbruikbaar voor 

dit onderzoek. Deze 57 cases worden verwijderd (zie tabel 8). Hiermee wordt de steekproef 

gereduceerd tot 1981 respondenten. Weinig respondenten geven een heel laag cijfer of een heel hoog 

cijfer voor de woning. Een variabele met categorieën met lage frequenties kan de analyse negatief 

beïnvloeden. Er is daarom voor gekozen om de cijfers 1 t/m 5 samen te nemen in één categorie. Ook 

met de cijfers 9 en 10 is dit gedaan.  
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Figuur 14: Histogram afhankelijke variabele met samengevoegde categorieën. 

 

In figuur 15 is het histogram van de afhankelijke variabele te zien nadat de eerder genoemde 

categorieën zijn samengevoegd. De variabele bestaat nu uit 5 categorieën. De eerste categorie zijn de 

respondenten die een cijfer 1 t/m 5 voor de woning geven en de vijfde categorie zijn de respondenten 

die een 9 of een 10 voor de woning geven. De overige categorieën zijn niet gewijzigd.  

6.3.2 Test op bivariate samenhang met de afhankelijke variabele 

Omdat het hoge aantal ontbrekende waarden de uitslag van de analyse negatief kan beïnvloeden 

moeten variabelen met veel ontbrekende waarden worden uitgesloten of worden hersteld. Om te 

voorkomen dat variabelen worden uitgesloten die belangrijk zijn voor het onderzoek worden eerst alle 

onafhankelijke variabelen getest om te zien of ze überhaupt samenhang vertonen met de afhankelijke 

variabele. De variabele “samenstelling huishouden” bestaat uit meerdere categorieën. Om deze 

variabele toch te kunnen testen op correlatie zijn van deze variabele met 5 categorieën 4 dummy 

variabelen gemaakt. 

nr naam N missing significantie Pearson Spearman Verschil 

test 

1 Etagewoning 1963 18 P=<,001      9,363  

2 Aantal kamers in woning 1974 7 P=<,001 -0,126     

3 Tevredenheid aantal slaapkamers 1846 135 P=<,001 0,363    

4 Bouwjaar 1558 423 P=<,001  0,27   

5 Rapportcijfer grootte woning 1881 100 P=<,001 0,679     

6 Tevredenheid warmte isolatie 1962 19 P=<,001   0,498   

7 Tevredenheid met geluidsisolatie 1961 20 P=<,001   0,464   

8 Tevredenheid met ventilatiemogelijkheden 1967 14 P=<,001   0,441   

9 Tevredenheid onderhoudsstaat buitenkant woning 1972 9 P=<,001   0,484   

10 Rapportcijfer technische staat 1970 11 P=<,001 0,783     

11 Rapportcijfer voorzieningen in woning 1753 228 P=<,001 0,744     

12 Energielabel 2038 0 P=<,001 0,161     
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 13  Rapportcijfer kwaliteit voorzieningen  1753 228  P=<,001  0,744     

nr naam N missing significantie Pearson Spearman Verschil 

test 

14 Rapportcijfer veiligheid en overlast 1891 90 P=<,001 0,396     

15 Rapportcijfer bewonerssamenstelling 1945 36 P=<,001 0,444     

16 Totaalcijfer buurt 1913 68 P=<,001 0,488     

        

17 Leeftijd 1957 24 P=<,001   0,15   

18 Geslacht 1972 9 P=<,05     2,552  

19 X1 Woont samen met partner 699  P=0,107     -2,443  

 X2 Woont samen met partner en kinderen 183  P=<,001   8,232 

 X3 Woont alleen met kinderen 150  P=<,05   5,187 

 X4 Woont samen met andere volw. (en kinderen) 19  P=0,175   -0,347 

20 Aantal personen 1099 882 P=<,001   -0,244   

21 Netto inkomen 1804 177 0,340   0,022   

22 Huurprijs 1570 411 P=<,001 0,206     

Tabel 13: Correlatie en verschil onafhankelijke variabelen met afhankelijke variabele. 

In tabel 13 staan de uitslagen van de test. Bij het overgrote deel is gekeken naar de correlatie tussen de 

onafhankelijke en de afhankelijke variabele. Voor de nominale variabelen is het verschil getest met 

behulp van de independent sample t-test (etagewoning, geslacht en dummy variabelen 

huishoudensamenstelling) Ondanks de lage correlatie bij enkele onafhankelijke variabelen is de kans op 

een type II fout klein vanwege de relatief grote omvang van de steekproef (n=1981).  

De variabele “netto inkomen” blijkt niet van belang te zijn voor het onderzoek. Er is geen significant 

verband tussen deze variabele en de tevredenheid met de huurwoning. Daarnaast blijkt de variabele 

veel ontbrekende waarden te bevatten. De variabele wordt uitgesloten van het onderzoek. Ook voor de 

dummy variabelen X1 en X4 die voortkomen uit de variabele “huishoudensamenstelling” geldt dat er 

geen significant verband is met de afhankelijke variabele. Ook deze variabelen worden uitgesloten van 

de verdere analyse. Alle overige variabelen blijken mogelijk van belang te zijn.  

6.3.3 Herstel relevante onafhankelijke variabelen 

Variabelen met veel ontbrekende waarden kunnen de uitkomst van de analyse negatief beïnvloeden. 

Om deze reden moeten zij waar mogelijk worden hersteld. Het grote aantal ontbrekende waarden bij de 

variabele “bouwjaar” blijkt herstelbaar te zijn na het verkrijgen van aanvullende gegevens. Na herstel 

blijft er één missing value over, de mediaan wordt 1973 in plaats van 1974 en de range blijft gelijk. De 

variabele  “aantal personen” is te herstellen aan de hand van de gegevens van de variabele 

“samenstelling huishouden”. Na herstel blijven er slechts 5 ontbrekende waarden over voor deze 

variabele. De verdeling, mediaan en range veranderen niet. Ten slotte zijn na het verkrijgen van 

aanvullende gegevens ook de missing values bij de variabele “huurprijs” hersteld. Er blijven drie 

ontbrekende waarden over. De verdeling blijft normaal het gemiddelde stijgt van €435 naar €439 en de 

standaard deviatie daalt van 87 naar 86. 
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6.3.4 Multicollineariteit 

Een hoge correlatie (>0,50) tussen de predictoren kan de voorspelling van de afhankelijke variabele in de 

regressie analyse negatief beïnvloed. Twee predictoren met een sterke samenhang voorspellen dan min 

of meer hetzelfde. Het is daarom van belang om deze multicolineariteit zo veel mogelijk te voorkomen. 

Voorbeelden van predictoren waar multicolineariteit op zou kunnen treden zijn de variabelen “aantal 

kamers in de woning”, “tevredenheid aantal slaapkamers” en “rapportcijfer grootte woning”. Deze drie 

variabelen hebben namelijk allemaal betrekking op de omvang van de woning. Om de predictoren op 

multicolineariteit te testen wordt van alle predictoren de onderlinge correlatie bepaald.  

In tabel 14 zijn alle onafhankelijke variabelen tegen elkaar uitgezet. Als de Pearson of de Spearman 

correlatiecoëfficiënt groter is dan 0,50 moet in principe één van de twee variabelen worden uitgesloten 

om multicolineariteit te voorkomen. Bij de gevallen waar dit voor geldt, is de coëfficiënt rood gemaakt. 

De keuze om één van de variabelen uit te sluiten wordt gemaakt op basis van verschillende criteria. 

Deze criteria zijn de volgende: het aantal overig predictoren waarmee de variabele sterk correleert, het 

aantal ontbrekende waarden die de variabele bevat en de mate van correlatie met de afhankelijke 

variabele.  

Wat daarnaast ook een belangrijke rol speelt is de mate waarin de vraag andere vragen “overkoepelt”. 

De enquêtevraag “tevredenheid met de totale woning” is bijvoorbeeld meer overkoepelend dan de 

vraag “tevredenheid met de woonkamer”. De eerste vraag heeft namelijk betrekking op de totale 

woning inclusief de woonkamer. 
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Tabel 14: Onderlinge correlatie tussen de predictoren (onafhankelijke variabelen) 
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De variabele “rapportcijfer technische staat” blijkt sterk te correleren met maar liefst vijf variabelen. 

Deze variabelen zijn: “rapportcijfercijfer grootte woning”, “tevredenheid warmte isolatie”, 

“tevredenheid geluidsisolatie”, “tevredenheid onderhoudstaat buitenkant woning” en 

“tevredenheid met de ventilatiemogelijkheden”. Het eenvoudigst zou zijn om de variabele 

“rapportcijfer technische staat” te verwijderen. Toch lijkt dit niet verstandig omdat de variabele een 

hoge correlatie met de afhankelijke variabele vertoont. Daarnaast is het ook een soort 

“overkoepelende” variabele omdat hij aspecten van andere variabelen in zich heeft. De kwaliteit van 

de warmte isolatie is bijvoorbeeld een onderdeel van de technische staat van de woning. De laatste 

vier variabelen correleren ook met andere variabelen of bevatten veel ontbrekende waarden. Om 

deze reden worden de variabelen “tevredenheid warmte isolatie”, “tevredenheid geluidsisolatie”, 

“tevredenheid onderhoudstaat buitenkant woning” en “tevredenheid met de 

ventilatiemogelijkheden” uitgesloten van het onderzoek. 

Het rapportcijfer voor de grootte van de woning blijft nu nog over. Deze variabele blijkt ook te sterk 

te correleren met “tevredenheid aantal slaapkamers”. De variabele “rapportcijfer grootte van de 

woning” wordt niet meegenomen in de analyse. Deze variabele is niet noodzakelijk voor de analyse 

omdat er nog andere variabelen overblijven die iets zeggen over de omvang van de woning. Dit zijn 

de variabelen “tevredenheid aantal slaapkamers” en “aantal kamers in de woning”. 

In tabel 14 is verder te zien dat “etagewoning” en “aantal kamers” te sterk onderling correleren. Het 

aantal kamers lijkt meer van belang. Deze variabele geeft meer informatie over de woning dan het 

feit of de woning wel of niet een etagewoning is. Om deze reden wordt de variabele “etagewoning” 

geschrapt. 

De variabelen in de categorie “kenmerken woonomgeving” blijken onderling te sterk te correleren. 

Van deze 4 variabelen is “totaalcijfer buurt” het meest overkoepelend. Daarom wordt dit 

meegenomen in de analyse. De variabelen “rapportcijfer kwaliteit voorzieningen buurt”, 

“rapportcijfer veiligheid en overlast buurt” en “rapportcijfer bewonerssamenstelling buurt” worden 

uitgesloten van de analyse.  

De dummy variabele “woont samen met kinderen” correleert met “aantal personen”. Dit is logisch 

om dat een gezin met kinderen uit meerdere personen bestaat. Deze dummy variabele wordt 

uitgesloten omdat de variabele “aantal personen” van deze twee variabelen het meeste zegt over 

het huishouden. Huurprijs blijkt te correleren met bouwjaar en energielabel. Er moet gekozen 

worden tussen “huurprijs” en “bouwjaar”. “Bouwjaar” blijkt sterker te correleren met de 

afhankelijke variabelen. De variabele “huurprijs” wordt niet meegenomen in de analyse. 

Tenslotte blijft de sterke correlatie tussen “bouwjaar” en “energielabel” over. De variabele 

“energielabel” kan uiteraard niet worden uitgesloten van het onderzoek. De variabele “bouwjaar” 

lijkt daarentegen ook belangrijk te zijn. Om te onderzoeken of deze variabele echt van belang is kan 

de regressieanalyse twee maal worden uitgevoerd, één maal met de variabele “bouwjaar” en één 

maal zonder deze variabele. Het is mogelijk dat het energielabel weinig “doet” in de regressieanalyse 

als “bouwjaar”gehandhaafd wordt. Als dit het geval is bevat het energielabel geen additionele 

informatie boven bouwjaar. Als het label ook niets doet als het bouwjaar niet wordt meegenomen 

dan heeft het label waarschijnlijk überhaupt geen invloed op de tevredenheid met de huurder. 
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6.3.5 Regressie analyse 

Doel van de analyse is het bepalen van de invloed van de onafhankelijke variabele “energie label” op 

de afhankelijke variabele “tevredenheid met de huurwoning”. In grote lijnen bestaat de regressie 

analyse uit twee stappen. In de eerste stap wordt bepaald hoe goed een model met alleen 

predictoren (zonder energielabel) de tevredenheid met de woning voorspelt.  Daarna wordt het 

label wel meegenomen in de analyse. Als deze tweede analyse een betere voorspelling geeft dan de 

eerste dan heeft het energielabel invloed op de tevredenheid met de huurwoning. 

 

Figuur 15: Conceptueel model met de gehandhaafde predictoren. 

De variabelen in de categorie “persoonlijke kenmerken” en in de categorie “kenmerken 

woonomgeving” maken de analyse gecompliceerd. Deze variabelen beïnvloeden de relatie tussen de 

“kenmerken woning”en de afhankelijke variabele (zie figuur 15). Om deze reden worden deze 

variabelen interactievariabelen genoemd. Deze variabelen worden “gecontroleerd” door middel van 

een hiërarchische regressieanalyse. De interactievariabelen worden als eerst aan de analyse 

toegevoegd om daarna de unieke bijdrage van de andere onafhankelijke variabelen te kunnen 

bepalen.  

Stap1: Selectie relevante interactievariabelen 

In deze stap worden de interactievariabelen via de stepwise methode in de regressieanalyse 

meegenomen. Het gaat hier om het directe verband tussen deze variabelen en de afhankelijke 

variabele. De uitslag van deze analyse geeft aan welke interactievariabelen van belang zijn en een rol 

spelen in de voorspelling van de tevredenheid met de huurwoning. Deze worden in de verdere 

analyse meegenomen als te controleren variabelen.  

De interactievariabelen die in deze stap worden meegenomen zijn te zien in figuur 15. Het gaat om 

de variabelen leeftijd, geslacht, woont alleen met kinderen (dummy), aantal personen in huishouden 

en het totaalcijfer voor de buurt. 
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NOMREG “TOTAALCIJFER WONING” (BASE=7 ORDER=ASCENDING) BY “GESLACHT” “WOONT ALLEEN MET 

KINDEREN” WITH “LEEFTIJD” “AANTAL PERSONEN IN HUISHOUDEN” “TOTAALCIJFER BUURT” 

  /CRITERIA CIN(95) DELTA(0) MXITER(100) MXSTEP(5) CHKSEP(20) LCONVERGE(0) PCONVERGE(0.000001) 

SINGULAR(0.00000001) 

  /MODEL=| FORWARD=”TOTAALCIJFER BUURT” “LEEFTIJD” “GESLACHT” “WOONT ALLEEN MET KINDEREN” 

“AANTAL PERSONEN IN HUISHOUDEN” 

  /STEPWISE=PIN(.05) POUT(0.1) MINEFFECT(0) RULE(SINGLE) ENTRYMETHOD(LR) REMOVALMETHOD(LR) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /PRINT=ASSOCIATION CELLPROB CLASSTABLE FIT PARAMETER SUMMARY LRT CPS STEP MFI IC. 

 

Step Summary 

Model Action Effect(s) 

Model Fitting Criteria Effect Selection Tests 

AIC BIC 

-2 Log 

Likelihood 

Chi-

Square
a
 df Sig. 

0 Entered Intercept 4437.792 4459.952 4429.792 .   

1 Entered Totaalcijfer buurt 3883.164 3927.485 3867.164 562.628 4 .000 

2 Entered Aantal personen in 

huishouden 

3807.894 3874.375 3783.894 83.271 4 .000 

3 Entered Leeftijd 3800.294 3888.935 3768.294 15.600 4 .004 

Stepwise Method: Forward Entry 

a. The chi-square for entry is based on the likelihood ratio test. 

 
Tabel 15: Step summary tabel (stap 1) 

De stepwise methode voegt stapsgewijs de meeste significante predictoren toe totdat alleen die 

predictoren die een significante bijdrage leveren aan de voorspelling van de afhankelijke variabele 

zijn opgenomen. In de tabel 15 staan deze variabelen weergegeven. De interactievariabelen 

“geslacht” en de dummy variabele “woont alleen met kinderen” vallen dus af. De chi square maten 

voor de relevante variabelen zijn duidelijk significant (zie tabel 16).  

Likelihood Ratio Tests 

Effect 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

AIC of 

Reduced 

Model 

BIC of 

Reduced 

Model 

-2 Log 

Likelihood 

of 

Reduced 

Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 4168.661 4235.142 4144.661 376.367 4 .000 

Totaalcijfer buurt 4328.043 4394.524 4304.043 535.749 4 .000 

Leeftijd 3807.894 3874.375 3783.894 15.600 4 .004 

Aantal personen in huishouden 3858.466 3924.947 3834.466 66.172 4 .000 

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced model. 

The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that all 

parameters of that effect are 0. 

Tabel 16: Likelihood ratio test table (Stap 1) 
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Model Fitting Information 

Model 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

AIC BIC 

-2 Log 

Likelihood 

Chi-

Square df Sig. 

Intercept Only 4437.792 4459.952 4429.792    

Final 3800.294 3888.935 3768.294 661.498 12 .000 

Tabel 17: Model fitting information table (Stap 1) 

Goodness-of-fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 1725652.542 4136 .000 

Deviance 3050.000 4136 1.000 

Tabel 18: Goodness of fit table (Stap 1) 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell .296 

Nagelkerke .313 

McFadden .120 

Tabel 19: Pseudo R² tabel (Stap 1) 

De bovenstaande vier tabellen geven weer in hoeverre het model met deze variabelen “past”. Van 

de methoden waarmee de passendheid van de variabelen met het model wordt gemeten wordt de 

“likelihood ratio test” (tabel 16) voor het totale model het meest betrouwbaar geacht. Hierna komt 

de pseudo R²  (tabel 19) gevolgd door de “goodness of fit test” (tabel 18). De verschillende chi-

square maten in tabel 16 zijn duidelijk significant. Dit betekent dat het model met deze variabelen 

beter is dan het zogenaamde nul model. Het nul model is een model met alleen een “intercept” en 

zonder variabelen. De Pearson chi-square in tabel 18 moet eigenlijk niet significant zijn maar is het 

wel. Het model past volgens deze gegegevens niet echt goed bij de data maar dat is van secundair 

belang. Het gaat hier namelijk om de uitsluiting van minder relevante interactievariabelen. 

Nagelkerke is de beste maat voor de pseudo R² en geeft een redelijk percentage verklaarde variantie 

van .31.  

Stap 2: Selectie onafhankelijke variabelen met enter methode  

In deze tweede stap worden de relevante interactievariabelen uit de vorige stap meegenomen in de 

analyse volgens de “enter methode”. Deze methode wordt gekozen om de invloed van de variabelen 

in de volgende stap te neutraliseren. De onafhankelijke variabelen (kenmerken van de woning) 

worden in de analyse volgens de “stepwise”methode meegenomen. Dit betekent dat de 

interactievariabelen zonder uitzondering in het model komen en dat van de onafhankelijke 

variabelen stapsgewijs wordt bepaald welke van belang zijn. De onafhankelijke variabele 

“energielabel” wordt niet meegenomen in deze stap. Deze variabele wordt pas tijdens de laatste 

stap aan de analyse toegevoegd. De variabele “bouwjaar” wordt ook meegenomen in deze stap 

ondanks het feit dat deze variabele multicolineariteit vertoont met de variabele “energielabel”. De 

laatste stap in de analyse zal twee keer moeten worden uitgevoerd: één maal met de variabele 

bouwjaar en één maal zonder om de invloed van het label goed te kunnen beoordelen. 
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NOMREG “TOTAALCIJFER WONING” (BASE=7 ORDER=ASCENDING) WITH “LEEFTIJD” “AANTAL PERSONEN IN 

HUISHOUDEN” “TOAALCIJFER BUURT” “AANTAL KAMERS IN WONING” ”TEVREDENHEID AANTAL SLAAPKAMERS” 

“RAPPORTCIJFER TECHNISCHE STAAT” “BOUWJAAR” 

  /CRITERIA CIN(95) DELTA(0) MXITER(100) MXSTEP(5) CHKSEP(20) LCONVERGE(0) PCONVERGE(0.000001) 

SINGULAR(0.00000001) 

  /MODEL=”TOTAALCIJFER BUURT” “LEEFTIJD” “AANTAL PERSONEN IN HUISHOUDEN” | FORWARD=BOUWJAAR 

”TEVREDENHEID AANTAL SLAAPKAMERS” “AANTAL KAMERS IN WONING” “RAPPORTCIJFER TECHNISCHE STAAT” 

  /STEPWISE=PIN(.05) POUT(0.1) MINEFFECT(0) RULE(SINGLE) ENTRYMETHOD(LR) REMOVALMETHOD(LR) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /PRINT=ASSOCIATION CELLPROB CLASSTABLE FIT PARAMETER SUMMARY LRT CPS STEP MFI IC. 

 

Step Summary 

Model Action Effect(s) 

Model Fitting Criteria Effect Selection Tests 

AIC BIC 

-2 Log 

Likelihood Chi-Square
a
 df Sig. 

0 Entered Intercept, Totaalcijfer 

buurt, Leeftijd, Aantal 

personen in 

huishouden 

4599.

260 

4686.830 4567.260 . 

  

1 Entered Rapportcijfer 

technische staat 

3362.

902 

3472.363 3322.902 1244.359 4 .000 

2 Entered Tevredenheid aantal 

slaapkamers 

3227.

522 

3358.876 3179.522 143.379 4 .000 

3 Entered BOUWJAAR 3217.

701 

3370.947 3161.701 17.821 4 .001 

Stepwise Method: Forward Entry 

a. The chi-square for entry is based on the likelihood ratio test. 

 
Tabel 20: Step summary tabel (Stap 2) 

In de bovenstaande “step summary” tabel (tabel 20) staan de onafhankelijke variabelen 

weergegeven die er toe doen. In de eerste rij (met het model nummer 0) staan de variabelen die zijn 

overgebleven uit stap 1. In de rijen 1,2 en 3 staan de variabelen uit de categorie “kenmerken van de 

woning”. De variabele “aantal kamers in de woning” ontbreekt hier. Hieruit kan worden opgemaakt 

dat deze variabele geen significante bijdrage levert aan de voorspelling van de tevredenheid met de 

woning. Deze variabele wordt daarom niet meegenomen in de verdere analyse. 

 

Model Fitting Information 

Model 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

AIC BIC 

-2 Log 

Likelihood 

Chi-

Square df Sig. 

Intercept Only 5175.637 5197.530 5167.637    

Final 3217.701 3370.947 3161.701 2005.936 24 .000 

Tabel 21: Model fitting information table (Stap 2) 
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Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 1079375.022 6932 .000 

Deviance 3153.383 6932 1.000 

Tabel 22: Goodness of fit table (Stap 2) 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell .680 

Nagelkerke .718 

McFadden .388 

Tabel 23: Pseudo R² tabel (Stap 2) 

In de bovenstaande tabellen (21 en 23) is te zien dat dit model beter past dan het model in stap 1. 

De chi-square (2005) in tabel 21 is significant en beduidend hoger dan in stap 1 (661 in tabel 17) en 

ook Nagelkerke (tabel 23) is veel hoger: 72 ten opzichte van 31 in stap 1 (tabel 19). Het toevoegen 

van de variabelen uit de categorie “kenmerken van de woning” levert een model op dat de 

tevredenheid met de woning beter voorspelt dan een model met alleen de variabelen uit de 

categorie “persoonlijke kenmerken”. 

 

Likelihood Ratio Tests 

Effect 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

AIC of Reduced Model 

BIC of 

Reduced 

Model 

-2 Log 

Likelihood 

of 

Reduced 

Model 

Chi-

Square df Sig. 

Intercept 3260.999 3392.353 3212.999 51.298 4 .000 

Totaalcijfer buurt 3290.717 3422.071 3242.717 81.016 4 .000 

Leeftijd 3219.049 3350.403 3171.049 9.348 4 .053 

Aantal personen 

in huishouden 

3225.852 3357.206 3177.852 16.151 4 .003 

BOUWJAAR 3227.522 3358.876 3179.522 17.821 4 .001 

Tevredenheid 

aantal 

slaapkamers 

3360.918 3492.272 3312.918 151.217 4 .000 

Rapportcijfer 

technische staat 

4364.800 4496.153 4316.800 1155.098 4 .000 

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced 

model. The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is 

that all parameters of that effect are 0. 

Tabel 24: Likelihood ratio test tabel (Stap 2) 
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In de likelihood ratio test tabel (tabel 24) blijkt de interactievariabele leeftijd geen significante rol 

meer te spelen(p=0,53). Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging van de onafhankelijke variabelen 

(kenmerken van de woning). De variabele leeftijd wordt uitgesloten van de verdere analyse. 

Stap 3: Enter van de relevantie interactie variabelen en relevante onafhankelijke variabelen 

De eerste twee stappen van de analyse zijn uitgevoerd om de relevante predictoren te seleceteren. 

Deze predictoren zijn nu bekend. In deze stap worden deze relevante predictoren volgens de “enter 

methode” opgenomen in de regressie analyse. Deze methode maakt geen onderscheid op basis van 

relevantie, alle predictoren worden tegelijkertijd toegevoegd. De resultaten uit stap 2 kunnen 

beïnvloed worden door de predictoren die niet relevant bleken te zijn. Om deze reden zijn de 

resultaten uit stap 2 niet ideaal als vergelijkingsmateriaal voor de volgende stappen. De resultaten 

uit deze stap (stap 3) dienen daarom als de basis waarmee de resultaten uit de volgende stappen 

worden vergeleken. 

NOMREG “TOTAALCIJFER WONING” (BASE=7 ORDER=ASCENDING) WITH “AANTAL PERSONEN IN HUISHOUDEN” 

“TOTAALCIJFER BUURT” “TEVREDENHEID AANTAL SLAAPKAMERS” “RAPPORTCIJFER TECHNISCHE STAAT” 

“BOUWJAAR” 
  /CRITERIA CIN(95) DELTA(0) MXITER(100) MXSTEP(5) CHKSEP(20) LCONVERGE(0) PCONVERGE(0.000001) 

SINGULAR(0.00000001) 

  /MODEL=BOUWJAAR “TEVREDENHEID AANTAL SLAAPKAMERS” “AANTAL PERSONEN IN HUISHOUDEN” 

“TOTAALCIJFER BUURT” “RAPPORTCIJFER TECHNISCHE STAAT” 

  /STEPWISE=PIN(.05) POUT(0.1) MINEFFECT(0) RULE(SINGLE) ENTRYMETHOD(LR) REMOVALMETHOD(LR) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /PRINT=ASSOCIATION CELLPROB CLASSTABLE FIT PARAMETER SUMMARY LRT CPS STEP MFI IC. 

 

Case Processing Summary 

 
N 

Marginal 

Percentage 

Totaalcijfer Woning 1 t/m 5 156 8.8% 

6 284 16.0% 

7 627 35.2% 

8 525 29.5% 

9 en 10 188 10.6% 

Valid 1780 100.0% 

Missing 201  

Total 1981  

Subpopulation 1322
a
  

a. The dependent variable has only one value observed in 1167 

(88.3%) subpopulations. 

 
Tabel 25: Case processing summary table (Stap 3) 
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Model Fitting Information 

Model 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

AIC BIC 

-2 Log 

Likelihood 

Chi-

Square df Sig. 

Intercept Only 4900.477 4922.414 4892.477    

Final 2918.993 3050.618 2870.993 2021.484 20 .000 

Tabel 26: Model fitting information table (Stap 3) 

Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 867617.766 5264 .000 

Deviance 2613.245 5264 1.000 

Tabel 27: Goodness of fit table (Stap 3) 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell .679 

Nagelkerke .717 

McFadden .386 

Table 28: Pseudo R² tabel (Stap 3) 

De tabellen 26 en 28 geven de passendheid van het model aan. Als de uitkomsten van deze tabellen 

worden vergeleken met de uitkomsten van deze tabellen in de vorige stap (tabel 21 en 23) is te zien 

dat het model met deze variabelen beter past bij de data. De chi-square in tabel 26 is hoger dan die 

in tabel 21. Ook Nagelkerke in tabel 28 is een fractie hoger dan die in tabel 23. De resulaten uit stap 

2 zijn dus beïnvloed door de predictoren die in deze stap niet zijn meegenomen. De resultaten uit 

deze stap zijn dus een beter vergelijkingsmateriaal voor de volgende stap in de analyse. 

Likelihood Ratio Tests 

Effect 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

AIC of 

Reduced 

Model 

BIC of 

Reduced 

Model 

-2 Log 

Likelihood 

of 

Reduced 

Model 

Chi-

Square df Sig. 

Intercept 2962.711 3072.399 2922.711 51.718 4 .000 

BOUWJAAR 2928.802 3038.489 2888.802 17.809 4 .001 

Tevredenheid aantal slaapkamers 3063.826 3173.513 3023.826 152.833 4 .000 

Aantal personen in huishouden 2923.924 3033.612 2883.924 12.931 4 .012 

 Totaalcijfer buurt 2998.451 3108.138 2958.451 87.458 4 .000 

Rapportcijfer technische staat 4079.491 4189.179 4039.491 1168.498 4 .000 

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced model. The 

reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that all parameters of that 

effect are 0. 

Tabel 29: Likelihood ratio test tabel (Stap 3) 
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Classification 

Observed 

Predicted 

1 t/m 5 6 7 8 9 en 10 Percent Correct 

1 t/m 5 88 53 14 1 0 56.4% 

6 28 117 129 9 1 41.2% 

7 5 49 451 121 1 71.9% 

8 0 10 136 355 24 67.6% 

9 en 10 0 1 10 73 104 55.3% 

Overall Percentage 6.8% 12.9% 41.6% 31.4% 7.3% 62.6% 

Tabel 30: Classification model (Stap 3) 

In de tabel 29 is te zien dat alle overgebleven predictoren een significante rol spelen. In de “case 

processing summary” tabel (tabel 25) is te zien dat voor de grootste categorie van de afhankelijke 

variabele (cijfer 7) het percentage 35% is. Dit geeft het totale percentage van het “nul model” aan. In 

de bovenstaande “classification” tabel is rechts onder te zien dat voor het model met de predictoren 

een percentage van 62 geldt. Het model met de predictoren doet het dus veel beter dan het model 

zonder predictoren (het nul model). 

 

Stap 4: toevoegen van de variabele “energielabel”. 

 

De variabele energielabel wordt nu net als de predictoren uit stap 3 volgens de enter methode 

opgenomen in de regressie analyse. De uitkomsten van stap 3 en stap 4 worden vergeleken om te 

bepalen of het label van additionele waarde is bij het voorspellen van de tevredenheid met de 

huurwoning. 

NOMREG “TOTAALCIJFER WONING” (BASE=7 ORDER=ASCENDING) WITH “BOUWJAAR” “TEVREDENHEID AANTAL 

SLAAPKAMERS” “AANTAL PERSONEN IN HUISHOUDEN” “TOTAALCIJFER BUURT” “RAPPORTCIJFER TECHNISCHE 

STAAT” “ENRGIELABEL” 

  /CRITERIA CIN(95) DELTA(0) MXITER(100) MXSTEP(5) CHKSEP(20) LCONVERGE(0) PCONVERGE(0.000001) 

SINGULAR(0.00000001) 

  /MODEL=”ENERGIELABEL” “TOTAALCIJFER BUURT” “TEVREDENHEID AANTAL SLAAPKAMERS” “BOUWJAAR” 

“AANTAL PERSONEN IN HUISHOUDEN” “RAPPORTCIJFER TECHNISCHE STAAT” 

  /STEPWISE=PIN(.05) POUT(0.1) MINEFFECT(0) RULE(SINGLE) ENTRYMETHOD(LR) REMOVALMETHOD(LR) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /PRINT=ASSOCIATION CELLPROB CLASSTABLE FIT PARAMETER SUMMARY LRT CPS STEP MFI IC. 

 

Model Fitting Information 

Model 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

AIC BIC 

-2 Log 

Likelihood 

Chi-

Square df Sig. 

Intercept Only 5030.570 5052.507 5022.570    

Final 3052.569 3206.131 2996.569 2026.001 24 .000 

Tabel 31: Model fitting information table (Stap 4) 

 

Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 789595.397 5932 .000 
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Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 789595.397 5932 .000 

Deviance 2828.473 5932 1.000 

Tabel 32: Goodness of fit table (Stap 4) 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell .680 

Nagelkerke .717 

McFadden .387 

Tabel 33: Pseudo R² tabel (Stap 4) 

Het model in de vorige stap (stap 3) bestaat uit de relevante predictoren. Het model in deze stap 

bestaat uit deze predictoren én het energielabel. Tabel 26 en 28 gegeven de passendheid van het 

model uit stap 3 aan. Tabel 31 en 33 geven de passendheid met het model (dus met het 

energielabel) in deze stap aan. De Chi-square in stap 3 is 2021 (zie tabel 26), Nagelkerke is .717 

(tabel 28). Als het energielabel van invloed is zouden deze waarden in deze stap hoger moeten zijn. 

Chi square is 2026 (tabel 31) en daarmee een fractie beter. Nagelkere is met een waarde van .717 

(tabel 33) gelijk gebleven. Er blijken dus geen grote veranderingen op te treden als de variabele 

energielabel wordt meegenomen in de analyse. 

 

 

Likelihood Ratio Tests 

Effect 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

AIC of 

Reduced 

Model 

BIC of 

Reduced 

Model 

-2 Log 

Likelihood 

of 

Reduced 

Model 

Chi-

Square df Sig. 

Intercept 3091.975 3223.600 3043.975 47.407 4 .000 

BOUWJAAR 3065.718 3197.343 3017.718 21.150 4 .000 

Tevredenheid aantal slaapkamers 3195.791 3327.416 3147.791 151.222 4 .000 

Aantal personen in huishouden 3056.597 3188.221 3008.597 12.028 4 .017 

Totaalcijfer buurt 3131.414 3263.039 3083.414 86.846 4 .000 

Rapportcijfer technische staat 4215.303 4346.928 4167.303 1170.734 4 .000 

Energielabel 3049.086 3180.711 3001.086 4.518 4 .340 

 
Tabel 34: Likelihood ratio test table (Stap 4) 

 

Als vervolgens naar de likelihood ratio test in tabel 34 wordt gekeken blijkt dat het energielabel geen 

significante rol speelt in de voorspelling. Het energielabel blijkt met deze set variabelen geen 

significante voorspeller te zijn van de tevredenheid met de huurwoning.  
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Stap 5: controle invloed bouwjaar op energielabel 

In voorgaande stappen is uitgelegd waarom de variabele “bouwjaar” is meegenomen in de analyse 

ondanks het feit dat het multicolineariteit vertoont met de variabele “energielabel”. De uikomst in 

stap 4 toonde geen invloed aan van het energielabel op de afhankelijke variabele. Dit resultaat zou 

“verstoord” kunnen worden door de multcolineariteit van de variabele “bouwjaar”. Om dit te 

controleren wordt de analyse in stap 3 en stap 4 nog een keer uitgevoerd maar nu zonder de 

variabele “bouwjaar 

 
NOMREG “TOTAALCIJFER WONING” (BASE=7 ORDER=ASCENDING) WITH “AANTAL PERSONEN IN HUISHOUDEN” 

“TOTAALCIJFER BUURT” “TEVREDENHEID AANTAL SLAAPKAMERS” “RAPPORTCIJFER TECHNISCHE STAAT” 

  /CRITERIA CIN(95) DELTA(0) MXITER(100) MXSTEP(5) CHKSEP(20) LCONVERGE(0) PCONVERGE(0.000001) 

SINGULAR(0.00000001) 

  /MODEL= “TEVREDENHEID AANTAL SLAAPKAMERS” “AANTAL PERSONEN IN HUISHOUDEN” “TOTAALCIJFER 

BUURT” “RAPPORTCIJFER TECHNISCHE STAAT” 

  /STEPWISE=PIN(.05) POUT(0.1) MINEFFECT(0) RULE(SINGLE) ENTRYMETHOD(LR) REMOVALMETHOD(LR) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /PRINT=ASSOCIATION CELLPROB CLASSTABLE FIT PARAMETER SUMMARY LRT CPS STEP MFI IC. 

 

 

Model Fitting Information 

Model 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

AIC BIC 

-2 Log 

Likelihood 

Chi-

Square df Sig. 

Intercept Only 3601.103 3623.043 3593.103    

Final 1628.864 1738.563 1588.864 2004.239 16 .000 

Tabel 35: Model fitting information table (Stap 5) 

Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 615151.237 1752 .000 

Deviance 1130.256 1752 1.000 

Tabel 36: Goodness of fit table (Stap 5) 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell .675 

Nagelkerke .713 

McFadden .382 

Tabel 37: Pseudo R² tabel (Stap 5) 

In deze stap zijn de 5 relevante predictoren (zie stap 3) zonder de predictor “bouwjaar” opgenomen. 

Tabel 35 en 37 geven de belangrijkste informatie over de passendheid van het model. De Chi-square 

is 2004 (tabel 35), Nagelkerke is .713 (tabel 37). In stap 3 (waar bouwjaar wel meegenomen wordt) 

blijkt het model iets beter te zijn. De chi-square is 2021 (tabel 26) en Nagelkerke is .717 (tabel 28). 

Het model met de variabele “bouwjaar” is dus beter dan het model zonder deze variabele. 
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Stap 6: Toevoegen “energielabel” aan de set predictoren zonder “bouwjaar”. 

In deze stap worden dezelfde predictoren als die in stap 5 én het energielabel meegenomen in de 

analyse. Ook hier ontbreekt de predictor “bouwjaar”dus. De vergelijking tussen de uitkomsten in 

deze en de vorige stap geven aan of het energielabel van invloed is als de variabele 

“bouwjaar”ontbreekt. 
 
NOMREG “TOTAALCIJFER WONING” (BASE=7 ORDER=ASCENDING) WITH “AANTAL PERSONEN IN HUISHOUDEN” 

“TOTAALCIJFER BUURT” “TEVREDENHEID AANTAL SLAAPKAMERS” “RAPPORTCIJFER TECHNISCHE STAAT” 

“ENERGIELABEL”. 

  /CRITERIA CIN(95) DELTA(0) MXITER(100) MXSTEP(5) CHKSEP(20) LCONVERGE(0) PCONVERGE(0.000001) 

SINGULAR(0.00000001) 

  /MODEL=“TEVREDENHEID AANTAL SLAAPKAMERS” “AANTAL PERSONEN IN HUISHOUDEN” “TOTAALCIJFER 

BUURT” “RAPPORTCIJFER TECHNISCHE STAAT” “ENERGIELABEL” 

  /STEPWISE=PIN(.05) POUT(0.1) MINEFFECT(0) RULE(SINGLE) ENTRYMETHOD(LR) REMOVALMETHOD(LR) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /PRINT=ASSOCIATION CELLPROB CLASSTABLE FIT PARAMETER SUMMARY LRT CPS STEP MFI IC. 

 

Model Fitting Information 

Model 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

AIC BIC 

-2 Log 

Likelihood 

Chi-

Square df Sig. 

Intercept Only 4357.144 4379.084 4349.144    

Final 2391.780 2523.419 2343.780 2005.364 20 .000 

Tabel 38: Model fitting information table (Stap 6) 

Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 651205.835 3440 .000 

Deviance 1903.730 3440 1.000 

Tabel 39: Goodness of fit table (Stap 6) 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell .676 

Nagelkerke .713 

McFadden .383 

Tabel 40: Pseudo R² tabel (Stap 6) 

In stap 5 was de Chi-square 2004 (tabel 35) en Nagelkerke .713 (tabel 37). Dezelfde maten in deze 

stap zijn te zien in tabel 38 en tabel 40. Chi-square is 2005 en Nagelkerke is .713. De toevoeging van 

de variabele “energielabel” levert geen betere waarden op voor de passendheid van het model. 
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Likelihood Ratio Tests 

Effect 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

AIC of 

Reduced 

Model 

BIC of Reduced 

Model 

-2 Log Likelihood of 

Reduced Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 3635.973 3745.672 3595.973 1252.193 4 .000 

Tevredenheid aantal 

slaapkamers 

2529.911 2639.610 2489.911 146.131 4 .000 

Aantal personen in 

huishouden 

2400.895 2510.594 2360.895 17.115 4 .002 

Totaalcijfer buurt 2475.868 2585.566 2435.868 92.087 4 .000 

Rapportcijfer technische 

staat 

3572.700 3682.399 3532.700 1188.920 4 .000 

Energielabel 2384.905 2494.604 2344.905 1.125 4 .890 

 
Tabel 41: Likelihood ration test table (Stap 6) 

Net als in de likelihood ratio test in stap 4 (tabel 34) blijkt ook in deze stap met deze set variabelen 

de predictor “energielabel” geen significante voorspeller te zijn van de afhankelijke variabele (zie 

tabel 41, p=0,89). Hieruit kan worden opgemaakt dat de variabele “bouwjaar” de uitkomst in stap 4 

niet “verstoord”. De conclusie dat de variabele “energielabel” niet van invloed is op de tevredenheid 

met de huurwoning blijft ook na deze laatste analyse overeind. 
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7.0 Conclusie en discussie 

In dit afsluitende hoofdstuk worden conclusies getrokken en wordt het onderzoek geëvalueerd. Het 

trekken van conclusies gebeurt door het beantwoorden van de onderzoeksvragen aan de hand van 

de resultaten. Vervolgens worden de resultaten in verband gebracht met de probleemstelling van het 

onderzoek. Hierbij zal tevens de kwaliteit van het onderzoek bediscussieerd worden. Daarnaast 

worden er in dit hoofdstuk aanbevelingen en suggesties gedaan voor verder onderzoek. 

Om de CO2 uitstoot te beperken en om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van fossiele 

brandstoffen zijn er internationale afspraken gemaakt om het energieverbruik te verminderen. Een 

aanzienlijk deel van het totale energieverbruik in Nederland kan worden toegeschreven aan het 

verwarmen van woningen, verwarmen van water en overig huishoudelijke energieverbruik. Het 

verbeteren van de energetische prestatie van de woningvoorraad zal daarom leiden tot een 

aanzienlijk lager totaal energieverbruik in Nederland. Een groot deel van deze woningvoorraad is 

eigendom van woningcorporaties. De corporatiesector heeft met de overheid afgesproken om de 

corporatiewoningen energetisch te verbeteren. De afspraak komt voort uit de eerder genoemde 

internationale afspraken. Het energielabel voor woningen is ingevoerd om tot een uniforme 

methode voor het meten van de energetische prestatie van woningen te komen. De labelklasse van 

een woning hangt af van de energiezuinigheid van de woning. Dit wordt bepaald door de isolerende 

werking van de schil van de woning en de energiezuinigheid van verwarminginstallaties. Om te 

voldoen aan de afspraken voor het verminderen van het energieverbruik stellen de corporaties zich 

tot doel om woningen met zo goed mogelijke energielabels te verhuren. Dit wordt onder andere 

bewerkstelligd door woningen met een slecht label te renoveren en energetisch te verberen zodat 

ze een beter energielabel krijgen. Hiermee worden de woningen energiezuiniger. De gemaakte 

afspraken worden hiermee nagekomen en de energielasten van de huurders dalen. Daarnaast wordt 

beweerd dat een energiezuinigere woning comfortabeler is wat leidt tot een grotere tevredenheid 

van de huurder met de woning. Onder andere dit argument wordt gebruikt om huurders te 

overtuigen van het nut van het verbeteren van de energetische prestatie van de woning. 

Voor dit onderzoek zijn de data van een klanttevredenheidsonderzoek gebruikt dat is uitgevoerd 

onder circa 2000 respondenten in Eindhoven en omgeving. De respondenten zijn huurder bij 

woningcorporatie Wooninc. De respondenten beoordelen de huurwoning gemiddeld met een 7,1. 

Het merendeel van de woningen heeft het label C of D (beide 28%). Er zijn maar weinig woningen 

met een “slecht” label. Van alle woningen heeft 1% het label G en 6% het label F. 

Omdat dit onderzoek een secundaire data-analyse betreft kunnen de variabelen niet zelf 

geselecteerd worden. Door het uitvoeren van een literatuuronderzoek naar het onderwerp 

woontevredenheid is een lijst met belangrijke determinanten samengesteld. Deze lijst is vergeleken 

met de in de dataset aanwezige variabelen om te voorkomen dat belangrijke variabelen in het 

onderzoek ontbreken. De lijst bevat determinanten die in drie categorieën ingedeeld kunnen 

worden. Dit zijn de kenmerken van de woning, de persoonlijke kenmerken en de kenmerken van de 

woonomgeving. Onder kenmerken van de woning vallen de determinanten; “type woning”, “aantal 

kamers”, “bouwjaar”, “waarde van de woning”, “grootte woning”, “binnenklimaat”, 

“onderhoudsniveau”, “voorzieningen in de woning”, “uitstraling woning”, “afwerkingsniveau 

woning” en “energielabel”. In de categorie kenmerken van de woning vallen de variabelen 

“voorzieningen in de woonomgeving”, “veiligheid en overlast”, “bewonerssamenstelling” en 

“tevredenheid met de buurt”. Tenslotte vallen in de categorie persoonlijk kenmerken de variabelen 
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“leeftijd, “geslacht”, “eigendomssituatie”, “samenstelling huishouden”, “inkomen” en “woonlasten”. 

Deze variabelen kunnen op verschillende manieren een verband hebben met de woontevredenheid. 

Voorbeelden hiervan zijn een direct of een interveniërend verband. Een voorbeeld van een direct 

verband is het feit dat ouderen meer tevreden zijn over de woning dan jongeren (Dekker et al, 

2010). Een voorbeeld van een interveniërend verband is de invloed van het opleidingsniveau op de 

relatie tussen voorzieningen in de woonomgeving en woontevredenheid. Hoogopgeleiden hechten 

bijvoorbeeld meer waarde aan voorzieningen als theaters en bibliotheken dan lager opgeleiden 

(WoOn 2009). In de literatuur blijken de variabelen “waarde woning”, “uitstraling woning”, 

“afwerkingsniveau woning”, “eigendomssituatie”, “opleidingsniveau” en “afkomst” ook een rol te 

spelen bij woontevredenheid. Deze determinanten ontbreken in de dataset. De volgens de literatuur 

meest relevante determinanten blijken echter aanwezig. De determinanten zijn in dit onderzoek de 

onafhankelijke variabelen, de afhankelijke variabele is het rapportcijfer dat de respondent geeft voor 

de woning. De meeste onafhankelijke variabelen zijn gemeten op ordinaal niveau en zijn niet 

normaal verdeeld. De afhankelijke variabele is op ordinaal niveau gemeten en bestaat uit meer dan 

twee categorieën. Het doel is om te onderzoeken of het energielabel invloed heeft op de 

tevredenheid met de huurwoning. Multinominale regressie analyse is gezien de onderzoeksvraag en 

de kwaliteit van de data de meest passende analysetechniek. De dataset omvat na preparatie 1981 

respondenten. De regressieanalyse geeft aan dat de “variabele” energielabel geen significante 

voorspeller is van de afhankelijke variabele “tevredenheid met de woning”. Ook de maten die de 

passendheid van het model weergeven tonen geen verbetering aan na het toevoegen van de 

variabele “energielabel”. De variabelen “tevredenheid met het aantal slaapkamers”, “bouwjaar”, 

“het aantal personen in het huishouden”, “het totaalcijfer voor de buurt” en “het rapportcijfer voor 

de technische staat van de woning” zijn wel voorspellers van de tevredenheid met de woning. De 

uitslag van de test geeft aan dat een model met deze variabelen beter de afhankelijke variabele 

voorspelt dan een model zonder deze variabelen. Het model met de variabelen geeft een waarde 

van 62%. Het zogenaamde “nulmodel” geeft een waarde van 35%. 

Wat opmerkelijk is aan de uitkomsten van de analyse is dat de technische staat van de woning wel 

van invloed is op de tevredenheid van de huurder en het energielabel niet. Logischerwijs zou er 

samenhang moeten zijn tussen het label en de tevredenheid met de technische staat. Jongere 

woningen hebben immers over het algemeen een beter label en een betere technische staat. 

Daarnaast wordt bij woningen waarvan het label wordt verbeterd ook geïnvesteerd in de technische 

staat van de woning. Dit verband is zwak en het verband tussen het label en de tevredenheid met de 

woning is niet aangetoond. 

Het verschil tussen deze hypothese en de uikomsten van de analyse zou verklaard kunnen worden 

door verschillen tussen huurder en verhuurder waar het gaat over het beoordelen van de technische 

staat van de woning. Dit verschil in perceptie zou ook het feit dat het energielabel niet van invloed is 

op de tevredenheid met de huurwoning kunnen verklaren. Aangenomen kan worden dat het 

grootste deel van de respondenten niet weet wat het label van de woning is. Een onderzoek onder 

respondenten waar deze voorkennis wel aanwezig is kan andere resultaten opleveren. Het kan zijn 

dat er geen verband is tussen het label en het comfort in de woning. Wat ook een mogelijkheid is, is 

dat de huurder energetische verbeteringen niet ervaart als een verhoging van het comfort. Een 

situatie waarin een huurder een energiezuinige woning met een minder energiezuinige woning kan 

vergelijken is lastig te creëren. Mede omdat dit over een langere periode ervaren zou moeten 

worden. 
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Uit de literatuurstudie blijkt dat de variabele “woonlasten” van invloed is op de tevredenheid met de 

huurwoning. Vanwege privacyredenen zijn de gegevens over de energielasten niet beschikbaar voor 

dit onderzoek en is alleen de huurprijs meegenomen. Een beter label zou bij een normaal 

gebruikersgedrag moeten leiden tot lagere energielasten. Deze lagere lasten zouden van invloed 

kunnen zijn op de tevredenheid. Een onderzoek waar de energielasten wel worden meegenomen 

zou een meer betrouwbaar resultaat op kunnen leveren. Hierbij moet opgemerkt worden dat de 

zwakke samenhang tussen huurprijs en tevredenheid met de woning niet de indruk geeft dat deze 

variabele compleet andere resultaten oplevert. Daarnaast zou een meer representatieve steekproef 

de betrouwbaarheid van de uitspraken te goede kunnen komen.  

De representativiteit van de steekproef blijkt niet optimaal te zijn na het uitvoeren van de chi-square 

toets. De steekproef is representatief voor de onderzochte of voor een vergelijkbare 

woningcorporatie. De criteria voor het uitsluiten van variabelen die multicolineariteit veroorzaken 

kunnen als vrij subjectief worden gezien. Naar deze stap in de analyse zou nog eens kritisch gekeken 

kunnen worden. Het gebruiken van data die niet specifiek zijn verzameld voor dit onderzoek zou 

kunnen worden gezien als een nadeel. Een vragenlijst die wel specifiek is opgesteld voor dit 

onderzoek zou gedetailleerder in kunnen gaan op aspecten die rechtstreeks verband houden met 

het energielabel. Hierbij valt te denken aan energielasten, binnenklimaat en technische installaties. 

Daarnaast zou ook het meetniveau van de variabelen bepaald kunnen worden wat de 

keuzemogelijkheden qua analysetechnieken vergroot. 

Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is het uitvoeren van een longitudinaal onderzoek dat de 

invloed van energetische verbeteringen op de woontevredenheid van de huurder analyseert. Een 

tevredenheidmeting vóór de energetische verbetering van de woningen en een meting achteraf zou 

interessante inzichten kunnen opleveren. Met dit onderzoek kan ook onderzocht worden welke 

specifieke maatregelen door de huurder het meest worden gewaardeerd. Het onderzoeken van deze 

specifieke maatregelen was in dit onderzoek niet mogelijk vanwege het ontbreken variabelen die 

deze kenmerken betreffen. Verder zou onderzoek naar het verband tussen het energielabel en 

wooncomfort interessante inzichten op kunnen leveren.  

De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om het beleid van woningcorporaties te 

verbeteren. Het investeren in de energetische prestatie van de woning leidt tot een beperking van 

de CO2 uitstoot en tot lagere energielasten voor de huurder. De tevredenheid van de huurder met 

de huurwoning is echter niet groter als het energielabel beter is. Als de corporatie de tevredenheid 

van de huurder wil vergroten kan de corporatie beter investeren in de technische staat van de 

woning en de leefbaarheid van de buurt. Hierbij is het voor de corporatie belangrijk om te weten 

wat de huurder verstaat onder “technische staat” en welke aspecten de tevredenheid met de buurt 

beïnvloeden. Verder blijkt de grootte en het bouwjaar van de woning een belangrijke rol te spelen. 

Wat dat betreft is het aan te raden om aandacht te besteden aan oude en kleine woningen. Wat 

betreft het investeren in de energetische kwaliteit van woningen is het van belang dat het 

energielabel wordt gezien als een middel en niet als een doel op zich. Het beperken van het 

energieverbruik is het uiteindelijke doel en dit kan naast het verbeteren van de energielabels van 

woningen ook op andere manieren worden bereikt. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het 

veranderen van het gedrag van de bewoner waar het gaat om energieverbruik. Dit zou de 

verhouding tussen de kosten en de baten wat betreft het milieubeleid van woningcorporaties 

kunnen verbeteren. 
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Summary 

 

The global energy consumption has increased enormously over the past 100 years due to several 

developments. The last 45 years, this consumption tripled and it is expected that consumption will 

continue to grow in the coming years. The vast majority of this energy is generated from fossil fuels. 

This coal, gas and oil reserves are not infinite stock. The extraction of energy from fossil fuels 

produces harmful by-products. One of these by-products (CO2) contributes significantly to the 

greenhouse effect. This greenhouse effect is partly the cause of global warming. From the 50's CO2 

emissions rose sharply. After 1990, emissions increased by 45%. The problems of resource depletion 

and environmental pollution were from the 70s by international politics gradually recognized. The oil 

crises of the 70s and 80s and the economic consequences increased the awareness among 

politicians. The Kyoto Protocol of 1997 is the most important attempt to cope with these problems. 

37 Countries committed themselves to a greenhouse gas emissions reduction in 2012 by an average 

5.2% decrease compared to 1990. Similar to the global developments in the Netherlands a similar 

increase in energy consumption can be seen. To comply with international agreements on CO2 

reductions a limitation of energy consumption is necessary. Dutch households have a significant 17% 

share in the consumption. Measures in this sector could therefore have a significant impact on the 

reduction of the national energy consumption.  

To increase the energy efficiency of dwellings, methods for measuring this efficiency are required. 

For new construction this measure is called the energy performance coefficient (EPC). For existing 

dwellings, this is the energy label. Since 1995 a EPC threshold must be met. These requirements are 

included in the building regulations (bouwbesluit). The energy label is later introduced, since 2008 

the label is mandatory to purchase or sell the dwelling. The energy label and the EPC are not directly 

related to each other. The energy label is determined on the basis of the main features of the house. 

The outcome is an energy index. This index is the calculated energy use divided by a permissible 

standard consumption. The standard consumption depends on the floor surface and the surface of 

the shell (floors, walls and roofs). The calculated energy use is determined using insulation values of 

various structures, location of the dwelling, type of heating and ventilation, draft proofing and 

piping. On the basis of the index a classification of different classes from G to A++ has been made. 

The A++ label is the highest level. The national environmental policy which arises from the Kyoto 

Protocol also focuses on the housing association sector. Between government and corporations, 

agrees has been made to improve the property stock with two label steps or to achieve at least label 

B. For this reason energy efficiency of the dwelling stock is important in the policy of housing 

associations. Housing associations have besides fulfilling the agreements more benefits from the 

higher energy efficiency of the housing stock. These are social benefits such as the contribution to a 

better environment as well as the increase in the market and the rent value. The customer also 

benefits from the good energy performance of the property. The energy costs are for example lower 

in such an energy efficient home. Finally, by corporations is assumed that the comfort in the 

dwelling and that the satisfaction of the tenant with the dwelling increases as the energy efficiency 

of the dwelling is better. This last argument is often used to persuade tenants to the usefulness of 

investing in the energy performance of the property. 

A true connection between the energetic performance and the satisfaction of the tenant has not 

been proven. This study examines whether the energy performance of the property (with the energy 

label as indicator) affects the satisfaction of the tenant with the dwelling. Additionally it is 

investigated which factors influence this relation. The objective is to gain insight into the relationship 
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between the label and the satisfaction and thus to optimize the policies of corporations and adjust 

to the needs of the customer. Furthermore, the results contribute to the knowledge on property 

valuation and residential satisfaction, particularly in relation to energy efficiency and sustainability.  

This study uses data from a previously conducted customer satisfaction survey at the housing 

association Wooninc. in Eindhoven. Respondents assess the housing with a 7.1 on average. The 

majority of the dwellings is labeled C or D (both 28%). There are few houses with a "bad" label. 1% of 

all homes have labeled G and 6% labeled F. Because this study is essentially a secondary data 

analysis the used variables are largely fixed. A comparison was made between the literature 

identified as important determinants and determinants present in the available dataset. The 

determinants appeared after literature research can be classified into three categories. These are 

the characteristics of the dwelling, the characteristics of the living environment and personal 

characteristics. The comparison shows that the variables "energy costs", "education", "origin" and 

"finishing level of the interior" are missing in the dataset. The most important and relevant 

determinants are present in the dataset. 23 Variables are selected 12 are normally distributed. The 

rest are skewed, dichotomous or multimodal distributed. Most of the variables are measured on an 

ordinal level. This also applies to the dependent variable (residential satisfaction). After preparation 

the dataset contains 1981 respondents. A multinomial logistic regression analysis showed the best fit 

with the research question and the quality of the data. 

The population in this study are the tenants of a housing association dwelling in the Netherlands. 

Using the Chi-square test the representativeness of the sample is tested. Especially when it comes to 

the variables age and the energy label the sample shows great differences. The dwellings in the 

sample are younger and have better energy labels. The respondents in the sample are generally 

younger than the respondents in the population. Furthermore, there are fewer families with children 

in the sample. Reliable statements as a result of this research can be done on the housing 

association where the customer satisfaction survey is conducted or corporations with a similar 

customer base and assets. 

The first step in data analysis is a test for bivariate correlation between the independent variable 

and the dependent variable. The main conclusion from this test is that there is no significant 

relationship between the net income of the tenant and the satisfaction with the dwelling. This 

variable was excluded from the study. To avoid multicollinearity, all predictors (independent 

variables) were tested for coherence. This analysis results in excluding the following variables: 

"satisfaction with thermal insulation", "satisfaction with acoustic insulation", "satisfactory state of 

maintenance exterior", "satisfaction with ventilation", "score apartment size", "tenement","quality 

social facilities neighborhood", "grade security and neighborhood disturbance", "score 

neighborhood residents composition", "lives with children" and "rent costs". The variable age also 

appears to exhibit multicollinearity. However this variable is of such importance that it cannot simply 

be excluded. For this reason it was decided to perform the regression analysis once with and once 

without this variable. 

The regression analysis shows which variables are a predictor of the dependent variable and how 

well a particular set of these variables will predict the dependent variable. Satisfaction with the 

number of bedrooms, the year of construction, the number of persons in the household, the total 

score for the neighborhood and the score for the technical condition of the dwelling appears to be 

predictors of satisfaction with the dwelling. The energy label appears not to have a significant 

predictive role in determining the dependent variable. As a check the analysis is once again 

performed without the variable "year of construction". This is done because "year of construction" 
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appeared to cause adversely affect due to multicolinearity. The audit analysis does not show that the 

variable "year of construction" adversely affects the analysis. The conclusion is therefore the 

following: the energy label is not a predictor of satisfaction with the rented dwelling. The variables 

“satisfaction with the number of bedrooms ","year of construction”, “the number of persons in the 

household”, “the total score for the neighborhood" and "the score for the technical condition of the 

dwelling" on the other hand, are predictors of residential satisfaction. There is therefore no 

association between the energy efficiency of the property and the satisfaction of the tenant with the 

dwelling. 

This could be explained by the fact that a better energy label does not provide a higher comfort in 

the dwelling. In addition, there could also be a difference in the perception of dwelling comfort and 

indoor climate between tenant and property owner. The fact that the majority of respondents were 

not aware of the energy label belonging to the dwelling could play a role. Weaknesses in this study 

may affect the inability to detect the relationship. An example of this is the absence of the variable 

"energy costs". Further research in which this variable is included and where a questionnaire is used 

specifically prepared for the questions used in this study could cause interesting insights. 

Furthermore a study on the relationship between energy efficiency and comfort of the house is 

recommended. 

Investing in the energy performance of dwellings provides a CO2 reduction and causes financial 

benefits. However, it provides the housing association not a more satisfied tenant. When the 

corporation wants to enlarge the satisfaction of the tenant it may be better to invest in the technical 

condition of the dwelling and the viability of the neighborhood. Furthermore it is also apparent that 

the size of the dwelling and the year of construction influence this satisfaction. It is therefore 

recommended to focus on these aspects in policy issues. 
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KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Wooninc.

Een onderzoek naar
de tevredenheid over uw woonsituatie

Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 minuten tijd.

Met het invullen van deze enquête maakt u kans op één maand gratis huur. 

U kunt de enquête ook invullen via www.wooninc.nl. 
Degenen die de enquête via internet invullen maken bovendien kans op een 

cadeaubon ter waarde van €50,-.

De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.



Toelichting bij de vragenlijst

De vragenlijst is bedoeld voor de hoofdbewoners. Woont u met twee of meer personen in huis, dan kan de 
enquête door één van de volwassenen worden ingevuld. Uiteraard kunt u de vragen ook samen invullen. 

De enquête is opgebouwd uit 9 hoofdstukken. Per hoofdstuk worden enkele vragen gesteld. Door middel 
van verwijzingen kunt u delen van de enquête overslaan. Hieronder volgen 2 voorbeelden.

Voorbeeld 1:

Geef uw antwoord door één van de hokjes aan te kruisen of in te vullen.

Woont u in een huurwoning?   ja  X1

  nee  Y1

In dit geval staan achter de antwoordmogelijkheden pijltjes. U wordt doorverwezen naar een bepaalde 
vraag. Als u “nee” heeft aangekruist gaat u door met vraag Y 1.
Als u “ja” heeft aangekruist gaat u door met vraag X 1.
In de meeste gevallen staan er geen doorverwijzingen. U gaat dan gewoon naar de volgende vraag.

Voorbeeld 2:
Welke rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de GROOTTE van uw hele woning?
(gelet op: het aantal slaapkamers, de grootte van de kamers, het balkon, de tuin en de bergruimte)

......Cijfer invullen op de stippellijn.

10 = uitmuntend
9 = zeer goed
8 = goed

7 = ruim voldoende
6 = voldoende
5 = bijna voldoende

4 = onvoldoende
3 = zeer onvoldoende
2 = slecht

1 = zeer slecht

In dit geval wordt u gevraagd om met een cijfer van 1 tot 10 aan te geven wat u vindt van de grootte van 
uw woning.

Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 minuten tijd.
U kunt het formulier ook invullen via www.wooninc.nl

U kunt nu op de volgende pagina beginnen met het invullen van de enquête.

©2008 Stichting Interface, Eindhoven



Ga naar

vraag 
A  Gegevens over uw huidige woonsituatie

A 1. Wat is uw postcode?

Op welk huisnummer bent u 
woonachtig?

............ ..... (4 cijfers en 2 letters invullen s.v.p.)

......       (Dit nummer dient u in te vullen om kans te maken  
                            op één maand gratis huur)

A 2. Hoeveel kamers telt uw woning?
(woonkamer + slaapkamers)

...... kamers

A 3. Hoe lang woont u al in uw huidige 
woning?

...... jaar

A 4. Ontvangt u huurtoeslag?   Ik ontvang geen huurtoeslag

  Ja, voor een bedrag van € ............. per maand

A 5. Wat is uw geslacht?   Man

  Vrouw

A 6. Wat is uw leeftijd? ...... jaar

A 7. Wat is uw burgelijke staat?   Ongehuwd

  Gehuwd

  Weduwe, weduwnaar of gescheiden

A 8. Met wie woont u in uw huidige
woning?

  Ik woon alleen  A13

  Ik woon er met mijn partner

  Ik woon er met mijn partner en kind(eren)

  Ik woon er alleen met mijn kind(eren)

  Ik woon er samen met andere volwassenen  
    (en met mijn kinderen)

A 9. Hoeveel personen wonen er in uw 
woning?

...... personen

A 10. Wat is de leeftijd van uw partner, 
als die met u samenwoont?

...... jaar

A 11. Als u thuiswonende kinderen 
heeft, wat is dan de leeftijd van uw 
jongste kind?

...... jaar

A 12. Als u thuiswonende kinderen 
heeft, wat is dan de leeftijd van uw 
oudste kind?

...... jaar

A 13. Verwacht u binnen 2 jaar een 
verandering in de samenstelling 
van uw huishouden?

 Ja, het huishouden wordt kleiner

 Nee, de samenstelling blijft hetzelfde

 Ja, het huishouden wordt groter



B 4. Hoe tevreden bent u over de 
volgende VOORZIENINGEN in 
uw woning:

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

De voorzieningen in de badkamer/
douche

De voorzieningen in de keuken
(keukenblok + kastjes)

De beveiliging tegen inbraak

De verwarming

De plaats van de c.v.-ketel

De plaats van de aansluiting voor 
de wasmachine

De warmwatervoorziening

De capaciteit van de elektra 
(aantal groepen)

B 3. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de GROOTTE van uw hele woning?
(gelet op: het aantal slaapkamers en de grootte van: kamers, keuken, badkamer/doucheruimte, 
 balkon, tuin en bergruimte)

Cijfer invullen op de stippellijn

......

B  Beoordeling van uw woning

B 1. Hoe tevreden bent u over de 
GROOTTE van:

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

Niet 
aanwezig

De woonkamer

De keuken

De badkamer/doucheruimte

De hoofdslaapkamer

De tweede slaapkamer (op één na 
grootste slaapkamer)

De bergruimte in de woning 
(inpandige berging, kelderkast, vaste 
kasten)

De bergruimte buiten de woning 
(schuur, garage, berging)

De tuin

Het balkon

B 2. Hoe tevreden bent u over het 
aantal slaapkamers in uw woning?  



Ga naar

vraag 
B  Beoordeling van uw woning

B 5. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de VOORZIENINGEN in uw woning?
(gelet op: sanitair, keuken, inbraakbeveiliging, verwarming, aansluiting voor de wasmachine, elektra)

Cijfer invullen op de stippellijn

......

C  Beoordeling van de gemeenschappelijke ruimtes rondom 
     uw woning

C 1. Woont u in een etagewoning?
(onder of boven een andere woning, 
een winkel of een bedrijf)

  Ja  C 5

  Nee

C 2. Heeft u een woning met een 
ACHTERPAD?
(brandgangen achter uw tuin, etc.)

  Ja

  Nee  D 1

B 6. Hoe tevreden bent u over de 
TECHNISCHE STAAT van uw 
woning, wat betreft:

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

De warmte-isolatie

De geluidsisolatie

De ventilatiemogelijkheden
(gelet op: ramen die open kunnen, 
mechanische ventilatie)

De onderhoudsstaat van de bin-
nenkant van de woning (deuren, 
wanden, plafonds, hang- en sluitwerk)

De onderhoudsstaat van de 
buitenkant van de woning

B 7. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de TECHNISCHE STAAT van uw woning?
(gelet op: isolatie, vocht- en tochtdichtheid, geluiddichtheid, ventilatiemogelijkheden, onderhoudsstaat)

Cijfer invullen op de stippellijn

......

B 8. Welk TOTAALCIJFER van 1 tot 10 zou u geven aan uw WONING?
(gelet op: de grootte, de voorzieningen en de technische staat van de woning)

Cijfer invullen op de stippellijn

......

C 3. Hoe tevreden bent u over het 
ACHTERPAD (naar uw tuin en/of 
achteringang) rond uw woning, 
wat betreft:

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

De verlichting

De veiligheid

Het onderhoud (de bestrating, 
vervuiling, onkruid)



C  Beoordeling van de gemeenschappelijke ruimtes rondom 
     uw woning

C 4. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan het ACHTERPAD rond uw woning?
(gelet op: verlichting, veiligheid, netheid, onderhoud, toegankelijkheid, afsluitbaarheid en medegebruikers)

Cijfer invullen op de stippellijn

......

 D 1

C 5. Hoe tevreden bent u over de 
volgende aspecten van het 
WOONGEBOUW?

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

Niet 
aanwezig

De uitstraling van de buitenkant 
van het gebouw (gevels, entree)

De toegankelijkheid van het 
gebouw (drempels, trappen, deuren, 
sloten e.d.)

De uitstraling van de 
binnenkant van het gebouw 
(trappenhuis, gangen)

De veiligheid in het trappenhuis en 
de gangen (zichtbaarheid, verlichting 
en afsluitbaarheid)

De bruikbaarheid van de berging 
(bereikbaarheid en veiligheid) 

De manier waarop het huisvuil in 
het woongebouw wordt 
opgeslagen (diftar, container, aparte 
opslagruimte)

De parkeervoorzieningen bij het 
gebouw (hoeveelheid en nabijheid)

De bewonerssamenstelling in het 
woongebouw

De beheerder/huismeester

De gemeenschappelijke ruimte 
(recreatieruimte) in het gebouw  

De waterafvoer

De toegankelijkheid (paaltjes, 
breedte, bereikbaarheid per fiets/
bromfiets/rolstoel)

De afsluitbaarheid

De bewoners waarmee u het 
achterpad deelt

Ga naar

vraag 
Vervolg vraag C3 Zeer 

ontevre-
den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden



Ga naar

vraag 

C  Beoordeling van de gemeenschappelijke ruimtes rondom 
     uw woning 

C 6. Is er een lift aanwezig in uw 
woongebouw?

  Ja

  Nee  C 8

C 7. Hoe tevreden bent u over de lift, 
wat betreft:

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

Het functioneren van de lift

De alarmvoorziening in de lift

De netheid van de lift

De veiligheid van de lift

C 8. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan het WOONGEBOUW?
(gelet op: het uiterlijk en de veiligheid van het trappenhuis, de gangen, de lift en de berging, de huisvuilinza-
meling, parkeervoorzieningen, bewonerssamenstelling, beheerder/huismee en recreatieruimte)

Cijfer invullen op de stippellijn

......

D  Beoordeling van de buurt waar u woont

D 1. Hoe tevreden bent u over de 
KWALITEIT van de volgende 
VOORZIENINGEN:

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

Niet 
aanwezig

Het uiterlijk van de gebouwen, 
straten en pleinen in uw buurt

De speelvoorzieningen

De straatverlichting

De groenvoorzieningen 
(grasvelden, bomen, bloemperken, 
struikgewas)

De bestrating

De parkeervoorzieningen

D 2. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de KWALITEIT van de 
bovengenoemde VOORZIENINGEN in uw buurt?
(gelet op: speelvoorzieningen, groenvoorzieningen, bestrating, verlichting, parkeerplaatsen en het uiterlijk van 
gebouwen/openbare ruimte)

Cijfer invullen op de stippellijn

......



D 5. Hoe tevreden bent u over de 
BEWONERSSAMENSTELLING, 
wat betreft:

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

De leeftijdsopbouw van de 
bewoners in uw buurt

De sociale controle in de buurt

De levensstijl van de 
buurtbewoners

Het gedrag van jongeren

Het gedrag van directe buren

D 4. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan uw buurt, als het gaat om de
bovenstaande vormen van OVERLAST? 
(hoe groter de overlast, hoe lager het rapportcijfer, gelet op: lawaai van verkeer, industrie, café(s) e.d., 
vandalisme, vervuiling, onkruid, verkeersgevaar, onveiligheid, huisdieren en drugsoverlast)

Cijfer invullen op de stippellijn

......

D  Beoordeling van de buurt waar u woont

D 3. Hoe tevreden bent u over uw 
buurt als u denkt aan de volgen-
de vormen van OVERLAST?

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

Lawaai van verkeer

Verkeersgevaar

(fout) Geparkeerde auto’s of 
fietsen

Stank of lawaai van industrie

Stank of lawaai van café(s), 
restaurants, buurtcentra e.d.

Vandalisme (vernielingen, graffiti)

Vervuiling (hondenpoep, zwerfvuil)

Onkruid op straat/stoep

Gevoel van onveiligheid 
overdag

Gevoel van onveiligheid 
‘s avonds

Huisdieren van anderen

Hennepteelt

Drugsgebruik of -handel



D 8. Vindt u dat de buurt er in de 
afgelopen jaren beter of slechter 
op is geworden?

Veel 
slechter

Slechter Neutraal Beter Veel 
beter

D 9. Zou u anderen aanraden om in uw 
buurt te komen wonen?

Zeker niet Waar-
schijnlijk 

niet

Neutraal Waar-
schijnlijk 

wel

Zeker wel

E 2. Vindt u dat u veel of weinig 
‘waar’ krijgt voor uw geld 
wanneer u kijkt naar de prijs/
kwaliteitverhouding van uw 
woonsituatie? 

Zeer 
weinig

Weinig Neutraal Veel Zeer 
veel

D 6. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de BEWONERSSAMENSTELLING van uw buurt? 
(gelet op: de verhouding tussen jongeren/ouderen, autochtonen/allochtonen)

Cijfer invullen op de stippellijn

......

D 7. Welk TOTAALCIJFER van 1 tot 10 zou u geven aan uw BUURT?
(gelet op: kwaliteit van voorzieningen, de overlast en de bewonerssamenstelling)

Cijfer invullen op de stippellijn

......

E  Beoordeling van de hele woonsituatie

E 1. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan uw TOTALE WOONSITUATIE?
(gelet op: de woning, de gemeenschappelijke ruimtes rondom uw woning (acherpaden, woongebouw) 
en de buurt)

Cijfer invullen op de stippellijn

......

Het gedrag van overige 
buurtbewoners

De verhouding tussen autoch-
tonen en allochtonen in uw buurt

D  Beoordeling van de buurt waar u woont

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden



F 5. Hoe tevreden bent u over de 
DESKUNDIGHEID, wat betreft:

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

N.v.t/ 
geen

mening

Deskundigheid van de mede-
werkers bij telefonisch contact

Deskundigheid van de balie 
medewerkers

Deskundigheid van de overige 
medewerkers

Correctheid bij schriftelijk of e-mail 
contact

F  Beoordeling dienstverlening van Wooninc.

F 1. Hoe tevreden bent u over de 
BEREIKBAARHEID, wat betreft:

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

N.v.t/ 
geen

mening

De telefonische bereikbaarheid 
overdag

De telefonische bereikbaarheid 
‘s avonds

De telefonische bereikbaarheid in 
het weekend

De bereikbaarheid van het kantoor 
(niet telefonisch)

De openingstijden (ma t/m do 8.30- 
17.00 uur; vr 8.30 - 12.30 uur)

F 2. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de BEREIKBAARHEID van Wooninc.? 

Cijfer invullen op de stippellijn
......

F 3. Hoe tevreden bent u over de 
KLANTVRIENDELIJKHEID, wat 
betreft:

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

N.v.t/ 
geen

mening

De klantvriendelijkheid bij 
telefonisch contact

De klantvriendelijkheid van de 
baliemedewerkers

De klantvriendelijkheid van de 
overige medewerkers

Privacy aan de balie

F 4. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de KLANTVRIENDELIJKHEID van Wooninc.? 

Cijfer invullen op de stippellijn
......



Ga naar

vraag 
F  Beoordeling dienstverlening van Wooninc.

F 7. Hoe tevreden bent u over de 
SNELHEID van de DIENSTVER-
LENING, wat betreft:

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

N.v.t/ 
geen

mening

De snelheid waarmee u met uw 
vragen over huur en betaling bij 
de juiste persoon bent

De snelheid waarmee klachten 
m.b.t. overlast worden verholpen

De snelheid waarmee er op uw 
schriftelijke correspondentie wordt 
gereageerd

De snelheid waarmee er op uw 
e-mail wordt gereageerd

F 8. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de SNELHEID van de DIENSTVERLENING? 

Cijfer invullen op de stippellijn
......

F 9. Is er een huurdersorganisatie 
aanwezig in uw complex?

  Ja

  Nee  F12

  Weet ik niet  F12

F 10. Hoe tevreden bent u over de 
resultaten van het overleg van 
de HUURDERSORGANISATIE 
met Wooninc., wat betreft:

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

N.v.t/ 
geen

mening

Onderhoudsplannen

De jaarlijkse huuraanpassingen

De leefbaarheid van uw omgeving 
en woongebouw

De servicekosten

F 6. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de DESKUNDIGHEID van Wooninc.? 

Cijfer invullen op de stippellijn
......

F 11. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de resultaten van het overleg van 
de HUURDERSORGANISATIE met Wooninc.? 

Cijfer invullen op de stippellijn

......



F 14. Hoe tevreden bent u over de 
de uitvoering van de volgende 
ONDERHOUDSDIENSTEN:

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

N.v.t/ 
geen

mening

Het onderhoud van de 
speelvoorzieningen 

Het onderhoud van 
parkeervoorzieningen

Onderhoud van 
groenvoorzieningen

Schoonhouden van onbereikbaar 
glas

Schoonmaakwerkzaamheden

Controle nadat dit onderhoud is 
uitgevoerd

F 12. Hoe tevreden bent u over de 
volgende DIENSTEN of 
PRODUCTEN:

Zeer 
ontevre-

den

Onte-
vreden

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden

N.v.t/ 
geen

mening

Wooninc.magazine

De internetsite www.wooninc.nl

Het verhuursysteem 
www.kansrijkhuren.nl

Woningruil procedure

Jaarlijkse aanpassing van de huur

Afrekening van de servicekosten

De mogelijkheden om zelf de 
woning aan te passen 
(ZAV-beleid)

De nieuwsbrieven bij nieuwbouw

Optiepakket (zelf de afwerking 
bepalen van sanitair en keuken bij 
nieuwbouw of renovatie)

Oppluspakket voor senioren 
(plaatsing beugels, verhoogd toilet 
e.d.)

F  Beoordeling dienstverlening van Wooninc.

F 13. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de DIENSTEN en PRODUCTEN van Wooninc.

Cijfer invullen op de stippellijn
......



Ga naar

vraag 
F  Beoordeling dienstverlening van Wooninc.
 

F 15. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de uitvoering van de ONDERHOUDSDIENSTEN 
van Wooninc.? (gelet op onderhoud, schoonmaak)

Cijfer invullen op de stippellijn

......

F 16. Welk TOTAALCIJFER van 1 tot 10 zou u geven aan de huidige DIENSTVERLENING van 
Wooninc.? (gelet op: bereikbaarheid, klantvriendelijkheid, deskundigheid, de resultaten van het overleg van 
de huurdersorganisatie en de kwaliteit van uitgevoerde diensten) 

Cijfer invullen op de stippellijn

......

G  Verhuisplannen

G 1. Bent u van plan te verhuizen?   Ja, en ik heb al iets gevonden

  Ja, ik zoek momenteel een (andere) woning

  Ja, ik ben van plan om binnen 2 jaar te gaan verhuizen

  Ja, ik ben van plan om binnen 5 jaar te gaan verhuizen

  Nee, maar ik zou mijn huidige huurwoning wel willen   
       kopen

 G4

  Nee, ik heb helemaal geen plannen om binnen 5 jaar te  
       verhuizen

 H1

G 2. Welke soort woning heeft uw 
voorkeur?

  Een huurwoning

  Een koopwoning  G5

G 3. Hoeveel wilt / kunt u maximaal 
betalen voor een HUURWONING?

    Maximaal ongeveer € ........
       (zonder rekening te houden met huurtoeslag en zonder service- en  
          stookkosten)

 H1

G 4. Wanneer uw woning u te koop zou 
worden aangeboden, wat is dan 
uw voorkeur?

  Kopen tegen een marktconforme prijs
       - u heeft volledig eigendom 
         - de volledige waardestijging of waardedaling is voor u

  Kopen met korting
       - u bent verplicht de woning weer aan Wooninc. aan te bieden bij verkoop
         - een gedeelte van de waardestijging of waardedaling deelt u met Wooninc.

G 5. Hoeveel wilt / kunt u maximaal
betalen voor een 
KOOPWONING?

  Maximaal ongeveer € .........

F 17. Vindt u dat de dienstverlening van 
Wooninc. er in de afgelopen jaren 
beter of slechter op is geworden? 

Veel 
slechter

Slechter Hetzelfde Beter Veel 
beter 



H  Gegevens over uw huishouden

H 1. Ik / wij verdienen netto per maand:  
(als u met uw partner samen-
woont, tel dan zijn of haar 
inkomen er bij op.)

Een uitkering, studiebeurs, AOW, pensioen 
en alimentatie zijn ook inkomen!

 minder dan € 1.225

 € 1.225  -  € 1.334

 € 1.334  -  € 1.477

 € 1.477  -  € 1.512

 € 1.512  -  € 1.690

 € 1.690  -  € 1.838

 € 1.838  -  € 1.918

 € 1.918,-   of meer

H 2. Verwacht u een verandering in uw 
inkomen?

 Ja, het inkomen wordt veel lager

 Ja, het inkomen wordt lager

 Nee, ik verwacht een normale ontwikkeling

 Ja, het inkomen wordt hoger

 Ja, het inkomen wordt veel hoger

Dit is het einde van de enquête. 
Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen.



Ruimte voor opmerkingen en/of suggesties m.b.t. deze enquête 

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

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

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

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

...............................................................................................................................
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FREQUENCIES VARIABLES=C01

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

Valid

Missing

N

26

2012

Statistics

C01 Woont u in een etage-
woning

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

ja

nee

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

1.326

100.098.72012

100.041.340.7830

58.758.758.01182

C01 Woont u in een etage-woning

Page 1



C01 Woont u in een etage-woning

2.52.01.51.0.5

F
re

q
u

en
cy

2,000

1,500

1,000

500

0

Histogram

Mean = 1.41
Std. Dev. = .492
N = 2,012

FREQUENCIES VARIABLES=A02

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SU

M

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

Page 2



Valid

Missing

Mean

Std. Error of Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Range

Minimum

Maximum

Sum

N

6843

7

1

6

1.055

1.027

3

3.00

.023

3.37

7

2031

Statistics

A02 Hoeveel kamers telt uw woning?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1

2

3

4

5

6

7

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

.37

100.099.72031

100.01.11.123

98.9.4.48

98.59.99.9201

88.631.631.5641

57.039.939.8811

17.114.014.0285

3.13.13.062

A02 Hoeveel kamers telt uw woning?

Page 3



A02 Hoeveel kamers telt uw woning?

86420

F
re

q
u

en
cy

1,000

800
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200

0

Histogram

Mean = 3.37
Std. Dev. = 1.027
N = 2,031

FREQUENCIES VARIABLES=B02

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

Valid

Missing

N

156

1882

Statistics

B02 Tevredenheid aantal 
slaapkamers in de woning?

Page 4



Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

niet aanwezig

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

7.7156

100.092.31882

100.01.11.020

98.925.723.7483

73.349.245.4926

24.115.214.0286

8.95.95.4111

3.03.02.756

B02 Tevredenheid aantal slaapkamers in de woning?

B02 Tevredenheid aantal slaapkamers in de woning?

6420
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re
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cy

1,000

800

600

400
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0

Histogram

Mean = 3.92
Std. Dev. = .974
N = 1,882

FREQUENCIES VARIABLES=BOUWJAAR

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SU

M

Page 5



  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

Valid

Missing

Mean

Std. Error of Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Range

Minimum

Maximum

Sum

N

3198754

2009

1922

87

383.994

19.596

1972

1974.00

.488

1980.65

423

1615

Statistics

Bouwjaar

Page 6



Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1922

1923

1927

1941

1949

1953

1954

1956

1957

1958

1961

1965

1966

1967

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1980

1982

1983

1984

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1994

1996

1997

1999

2000

Valid

73.81.51.225

72.31.31.021

71.01.0.816

70.0.2.13

69.82.72.143

67.1.5.48

66.61.81.429

64.81.1.817

63.81.1.817

62.7.7.511

62.02.62.142

59.41.51.225

57.9.9.715

57.0.8.613

56.22.01.632

54.2.5.48

53.73.62.858

50.12.11.734

48.04.53.572

43.510.28.1165

33.37.66.0122

25.82.31.837

23.51.51.225

21.93.22.551

18.82.31.837

16.52.52.041

13.95.64.490

8.4.5.48

7.9.1.01

7.8.2.13

7.64.43.571

3.2.6.49

2.7.9.714

1.8.2.13

1.6.1.01

1.51.51.225

Bouwjaar

Page 7



Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

20.8423

100.079.21615

100.01.81.429

98.25.94.795

92.32.52.041

89.86.04.897

83.82.72.143

81.14.83.878

76.3.4.37

75.92.01.633

Bouwjaar

Bouwjaar

202020001980196019401920

F
re

q
u

en
cy

300

200

100

0

Histogram

Mean = 1980.65
Std. Dev. = 19.596
N = 1,615

FREQUENCIES VARIABLES=B03

Page 8



  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SU

M

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

Valid

Missing

Mean

Std. Error of Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Range

Minimum

Maximum

Sum

N

14282

10

1

9

1.743

1.320

8

8.00

.030

7.44

119

1919

Statistics

B03 Rapportcijfer GROOTTE woning?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

5.8119

100.094.21919

100.04.64.388

95.411.310.6217

84.138.135.9732

46.027.325.7524

18.712.111.4232

6.63.43.266

3.11.91.836

1.3.7.714

.5.4.37

.2.2.13

B03 Rapportcijfer GROOTTE woning?

Page 9



B03 Rapportcijfer GROOTTE woning?

121086420
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Histogram

Mean = 7.44
Std. Dev. = 1.32
N = 1,919

FREQUENCIES VARIABLES=B06A

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

Valid

Missing

N

36

2002

Statistics

B06A Warmte-isolatie
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

1.836

100.098.22002

100.010.610.4212

89.443.242.4865

46.222.321.9447

23.916.416.1329

7.47.47.3149

B06A Warmte-isolatie

B06A Warmte-isolatie

6543210

F
re
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cy
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Histogram

Mean = 3.33
Std. Dev. = 1.1
N = 2,002

FREQUENCIES VARIABLES=B06B B06C B06E

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.
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Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

B06E 
Onderhoudsst
aat buitenkant 

woning

B06C 
Ventilatie-

mogelijkhede
n

B06B 
Geluidsisolati

e

Valid

Missing

N

253036

201320082002

Statistics

Frequency Table

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

1.836

100.098.22002

100.08.98.7178

91.137.937.2758

53.225.525.1511

27.718.318.0366

9.49.49.3189

B06B Geluidsisolatie

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

1.530

100.098.52008

100.08.98.7178

91.150.750.01019

40.423.723.3475

16.712.111.9242

4.74.74.694

B06C Ventilatie-mogelijkheden
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

1.225

100.098.82013

100.09.49.3190

90.647.346.7952

43.327.427.0551

15.911.611.4233

4.34.34.387

B06E Onderhoudsstaat buitenkant woning

Histogram

B06B Geluidsisolatie

6543210
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re
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cy
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0

B06B Geluidsisolatie

Mean = 3.18
Std. Dev. = 1.123
N = 2,002
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B06C Ventilatie-mogelijkheden

6543210

F
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en
cy

1,200
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800

600

400

200

0

B06C Ventilatie-mogelijkheden

Mean = 3.47
Std. Dev. = .974
N = 2,008
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B06E Onderhoudsstaat buitenkant woning

6543210

F
re

q
u

en
cy

1,000

800

600

400

200

0

B06E Onderhoudsstaat buitenkant woning

Mean = 3.46
Std. Dev. = .964
N = 2,013

FREQUENCIES VARIABLES=B07

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SU

M

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav
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Valid

Missing

Mean

Std. Error of Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Range

Minimum

Maximum

Sum

N

13425

10

1

9

2.209

1.486

7

7.00

.033

6.72

41

1997

Statistics

B07 Rapportcijfer TECHNISCHE STAAT

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

2.041

100.098.01997

100.02.02.040

98.05.95.8118

92.122.422.0448

69.730.730.1613

39.021.721.3434

17.210.210.0203

7.14.34.285

2.81.51.429

1.4.8.715

.6.6.612

B07 Rapportcijfer TECHNISCHE STAAT
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B07 Rapportcijfer TECHNISCHE STAAT

121086420

F
re

q
u

en
cy

600

400

200

0

Histogram

Mean = 6.72
Std. Dev. = 1.486
N = 1,997

FREQUENCIES VARIABLES=B05

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SU

M

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav
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Valid

Missing

Mean

Std. Error of Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Range

Minimum

Maximum

Sum

N

12641

10

1

9

1.637

1.279

7

7.00

.030

7.11

259

1779

Statistics

B05 Rapportcijfer VOORZIENINGEN in 
de woning

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

0

System

Total

Total

Valid

Missing

100.02038

12.7259

12.7258

.01

100.087.31779

100.02.42.143

97.67.46.4131

90.229.625.9527

60.633.829.5602

26.817.515.3312

9.25.85.1104

3.42.01.836

1.31.1.919

.3.2.24

.1.1.01

B05 Rapportcijfer VOORZIENINGEN in de woning
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B05 Rapportcijfer VOORZIENINGEN in de woning

121086420

F
re

q
u

en
cy

600

400

200

0

Histogram

Mean = 7.11
Std. Dev. = 1.279
N = 1,779

FREQUENCIES VARIABLES=ENRGLBL

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

Valid

Missing

N

0

2038

Statistics

Wat is het energelabel van 
de woning
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

G

F

E

D

C

B

A

Total

Valid

100.0100.02038

100.09.29.2187

90.817.617.6358

73.328.228.2574

45.127.727.7564

17.410.510.5215

6.95.85.8119

1.01.01.021

Wat is het energelabel van de woning

Wat is het energelabel van de woning

86420

F
re

q
u

en
cy

600

400

200

0

Histogram

Mean = 4.66
Std. Dev. = 1.347
N = 2,038
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FREQUENCIES VARIABLES=D02 D04 D06 D07

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE

 SUM

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

D07 
TOTAALCIJF

ER buurt

D06 
Rapportcijfer 
BEWONERS
SAMENSTEL

LING

D04 
Rapportcijfer 
buurt m.b.t. 
OVERLAST

D02 
Rapportcijfer 
KWALITEIT 

VOORZIENIN
GEN

Valid

Missing

Mean

Std. Error of Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Range

Minimum

Maximum

Sum

N

13732139591295913559

10101010

1111

9999

1.6241.6692.2681.474

1.2741.2921.5061.214

7777

7.007.007.007.00

.029.029.034.027

7.026.996.706.92

834110580

1955199719331958

Statistics

Frequency Table
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

3.980

100.096.11958

100.01.41.327

98.65.04.897

93.724.723.7483

69.037.035.6725

32.022.721.8444

9.36.46.2126

2.91.61.531

1.3.7.714

.6.3.36

.3.3.25

D02 Rapportcijfer KWALITEIT VOORZIENINGEN

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

5.2105

100.094.81933

100.01.31.326

98.76.25.9120

92.423.822.6460

68.629.427.9568

39.321.720.6419

17.610.29.7198

7.34.24.081

3.21.41.428

1.7.9.918

.8.8.715

D04 Rapportcijfer buurt m.b.t. OVERLAST
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

2.041

100.098.01997

100.01.81.735

98.26.46.3128

91.826.726.2534

65.135.234.5703

29.920.119.7401

9.86.56.4130

3.31.81.735

1.6.7.613

.9.6.511

.4.4.37

D06 Rapportcijfer BEWONERSSAMENSTELLING

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

4.183

100.095.91955

100.01.61.531

98.46.56.3128

91.928.227.0551

63.735.434.0692

28.318.818.0367

9.56.26.0122

3.31.81.735

1.5.7.613

.8.6.511

.3.3.25

D07 TOTAALCIJFER buurt

Histogram
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D02 Rapportcijfer KWALITEIT VOORZIENINGEN

121086420

F
re

q
u

en
cy

800
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0

D02 Rapportcijfer KWALITEIT VOORZIENINGEN

Mean = 6.92
Std. Dev. = 1.214
N = 1,958
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D04 Rapportcijfer buurt m.b.t. OVERLAST

121086420

F
re

q
u

en
cy
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100

0

D04 Rapportcijfer buurt m.b.t. OVERLAST

Mean = 6.7
Std. Dev. = 1.506
N = 1,933
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D06 Rapportcijfer BEWONERSSAMENSTELLING

121086420

F
re

q
u
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cy

800
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200

0

D06 Rapportcijfer BEWONERSSAMENSTELLING

Mean = 6.99
Std. Dev. = 1.292
N = 1,997
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D07 TOTAALCIJFER buurt

121086420

F
re

q
u

en
cy

600

400

200

0

D07 TOTAALCIJFER buurt

Mean = 7.02
Std. Dev. = 1.274
N = 1,955
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FREQUENCIES VARIABLES=A06

  /NTILES=4

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE

 SUM

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

Valid

Missing

Mean

Std. Error of Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Range

Minimum

Maximum

Sum

25

50

75

N

Percentiles

73.00

62.00

45.00

117766

95

19

76

340.693

18.458

75

62.00

.411

58.50

25

2013

Statistics

A06 Wat is uw leeftijd?
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A06 Wat is uw leeftijd?

100806040200

F
re

q
u

en
cy

120

100

80

60

40

20

0

Histogram

Mean = 58.5
Std. Dev. = 18.458
N = 2,013

FREQUENCIES VARIABLES=A05

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

Valid

Missing

N

9

2029

Statistics

A05 Wat is uw geslacht?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

man

vrouw

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

.49

100.099.62029

100.052.852.61072

47.247.247.0957

A05 Wat is uw geslacht?
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A05 Wat is uw geslacht?

2.52.01.51.0.5

F
re

q
u

en
cy

2,000

1,500

1,000

500

0

Histogram

Mean = 1.53
Std. Dev. = .499
N = 2,029

FREQUENCIES VARIABLES=A08

  /STATISTICS=RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

Valid

Missing

Mean

Median

Mode

Range

Minimum

Maximum

Sum

N

3648

5

1

4

1

2.00

1.80

7

2031

Statistics

A08 Met wie woont u in uw 
huidige woning?
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

ik woon alleen

ik woon met mijn partner

ik woon met mijn partner 
en kinderen

ik woon alleen met mijn 
kinderen

ik woon samen met 
andere volwassenen (en 
mijn kinderen)

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

.37

100.099.72031

100.0.9.919

99.17.57.5152

91.69.09.0183

82.635.435.3719

47.247.247.0958

A08 Met wie woont u in uw huidige woning?

A08 Met wie woont u in uw huidige woning?

6543210

F
re
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u

en
cy

1,000

800
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Histogram

Mean = 1.8
Std. Dev. = .951
N = 2,031

FREQUENCIES VARIABLES=A09

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE

 SUM

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.
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Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

Valid

Missing

Mean

Std. Error of Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Range

Minimum

Maximum

Sum

N

2429

8

1

7

1.057

1.028

2

2.00

.031

2.15

908

1130

Statistics

A09 Hoeveel personen wonen er in uw 
woning?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1

2

3

4

5

6

8

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

44.6908

100.055.41130

100.0.1.01

99.9.8.49

99.12.11.224

97.09.35.2105

87.711.06.1124

76.752.028.9588

24.724.713.7279

A09 Hoeveel personen wonen er in uw woning?
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A09 Hoeveel personen wonen er in uw woning?

1086420

F
re

q
u
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cy
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100

0

Histogram

Mean = 2.15
Std. Dev. = 1.028
N = 1,130

FREQUENCIES VARIABLES=H01

  /STATISTICS=RANGE MINIMUM MAXIMUM MODE

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

Valid

Missing

Mode

Range

Minimum

Maximum

N

8

1

7

1

188

1850

Statistics

H01 Netto inkomen per maand
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

< 1225

1225 - 1334

1334 - 1477

1477 - 1512

1512 - 1690

1690 - 1838

1838 - 1918

1918 >

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

9.2188

100.090.81850

100.03.22.960

96.81.21.122

95.62.22.041

93.42.42.244

91.018.016.3333

73.013.011.8240

60.026.724.2494

33.333.330.2616

H01 Netto inkomen per maand

H01 Netto inkomen per maand

1086420

F
re

q
u

en
cy

600

400

200

0

Histogram

Mean = 2.57
Std. Dev. = 1.701
N = 1,850

FREQUENCIES VARIABLES=HUUR

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE

 SUM

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.
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Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

Valid

Missing

Mean

Std. Error of Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Range

Minimum

Maximum

Sum

N

702234.59

861.53

213.36

648.17

7582.802

87.07929

388.29

429.4600

2.16886

435.6294

426

1612

Statistics

Huur totaal

Huur totaal

800.00600.00400.00200.00

F
re

q
u

en
cy

200

150

100

50

0

Histogram

Mean = 435.63
Std. Dev. = 87.079
N = 1,612
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FREQUENCIES VARIABLES=B08

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE

 SUM

  /HISTOGRAM NORMAL

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] D:\Documents\TUe\Afstuderen\Data\Samengevoegde set4.sav

Valid

Missing

Mean

Std. Error of Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Range

Minimum

Maximum

Sum

N

14160

10

1

9

1.699

1.303

7

7.00

.029

7.15

57

1981

Statistics

B08 TOTAALCIJFER woning

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

System

Total

Valid

Missing

100.02038

2.857

100.097.21981

100.02.72.654

97.37.87.6154

89.530.129.2596

59.434.833.8689

24.615.915.5315

8.75.45.2106

3.42.12.142

1.3.6.511

.7.4.48

.3.3.36

B08 TOTAALCIJFER woning

Page 1



B08 TOTAALCIJFER woning

121086420
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Histogram

Mean = 7.15
Std. Dev. = 1.303
N = 1,981
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Histogram

Bijiage C: Chi-square test representativiteit steekproef
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B08 TOTAALCIJFER woning
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Chi-square goodness of fit steekproef populatie

Leeftijd hoofdbewoner

Observed Populatie Expected term

Hoofdbewoner jonger dan 35 jaar 316 459.900 381 11

Hoofdbewoner 35 tot 45 jaar 178 370.000 307 54

Hoofdbewoner 45 tot 55 jaar 243 413.000 343 29

Hoofdbewoner 55 tot 65 jaar 363 382.100 317 7

Hoofdbewoner 65 tot 75 jaar 425 329.800 274 84

Hoofdbewoner 75 jaar of ouder 432 404.600 336 28

totaal 1957 2.359.400 1.957 213

verhouding n totaal 0,000829448

p p=<0.001

df 5

Huishouden samenstelling

Observed Populatie Expected term

Eenpersoonshuishouden 923 1.182.100 989 4

Paar zonder kinderen 699 545.600 456 129

Paar met kinderen 183 337.200 282 35

Eenoudergezin 150 267.700 224 24

Andere samenstelling huishouden 19 26.700 22 0

totaal 1974 2.359.300 1.974 193

verhouding n totaal 0,000836689

p p=<0.001

df 4

Aantal kamers in de woning

Observed Populatie Expected term

2 kamers of minder 333 418.200 350 1

3 kamers 782 723.200 605 52

4 kamers 628 875.100 732 15

5 kamers 201 298.100 249 9

6 kamers of meer 30 44.700 37 1

totaal 1974 2.359.300 1.974 78

verhouding n totaal 0,000836689

p p=<0.001

df 5



Etagewoning

Observed Populatie Expected term

niet etagewoning 814 1.064.000 885 6

wel etagewoning 1149 1.295.300 1.078 5

totaal 1963 2.359.300 1.963 10

verhouding n totaal 0,000832026

p p=<0.001

df 1

Huurprijs

Observed Populatie Expected term

Huur: minder dan 181,51 euro 0 26.500 22 22

Huur: 181,51 euro tot 226,44 euro 11 79.600 67 47

Huur: 226,44 euro tot 272,27 euro 31 143.000 120 66

Huur: 272,27 euro tot 317,65 euro 115 189.700 159 12

Huur: 317,65 euro tot 363,02 euro 183 288.300 242 14

Huur: 363,02 euro tot 408,40 euro 434 377.200 316 44

Huur: 408,40 euro tot 453,78 euro 387 403.600 338 7

Huur: 453,78 euro of meer 817 851.300 714 15

totaal 1978 2.359.200 1.978 227

verhouding n totaal 0,00083842

p p=<0.001

df 7

Bouwjaar

Observed Populatie Expected term

voor 1906 0 40.700 34 34

1906-1945 51 202.700 170 83

1945-1960 231 356.800 299 16

1960-1975 818 696.900 585 93

1975-1990 253 647.800 544 155

1990-2000 142 236.300 198 16

2000 tot nu 485 178.100 149 753

totaal 1980 2.359.300 1.980 1.151

verhouding n totaal 0,000839232

p p=<0.001

df 6



Energielabel

observed populatie expected term
G 21 6600 67,2 31,8
F 119 15000 152,7 7,4
E 215 28000 285,0 17,2
D 564 56000 570,1 0,1
C 574 63800 649,5 8,8
B 358 24400 248,4 48,4
A 187 6400 65,2 227,9

totaal 2038 200200 2038 341,5

verhouding n totaal 0,01017982

p p=<0.001

df 6

χ² p dof

Leeftijd hoofdbewoner 213 p= <0,001 5

Huishouden samenstelling 193 p= <0,001 4

Aantal kamers in de woning 78 p= <0,001 5

Etagewoning 10 p=<0,05 1

Huurprijs 227 p= <0,001 7

Bouwjaar 1151 p= <0,001 6

Energielabel 721,0 p= <0,001 6


