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Voorwoord 
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Technische Universiteit Eindhoven. 

Het onderwerp scheefwonen is al gedurende lange tijd een onderwerp van discussie binnen de 
woningmarkt. Met de komst van Huur op Maat wordt deze discussie weer nieuw leven ingeblazen. 
Door middel van dit onderzoek probeer ik inzicht te verkrijgen in de (mogelijke) reactie van de 
scheefwoners op dit nieuwe fenomeen binnen de huurwoningmarkt. 

Zonder hulp was dit onderzoek niet mogelijk geweest en daarom wil ik de betrokken personen dan 
ook bedanken. 
Allereerst wil ik graag stichting Interface bedanken voor het beschikbaar stellen van het databestand 
waarmee is gewerkt. Ook haar medewerkster Marieke Leussink wil ik hartelijk bedanken voor haar 
hulp gedurende het onderzoek. 
Daarnaast wil ik de begeleiders vanuit de universiteit, Jos Smeets en Wim Heijs, bedanken voor hun 
sturing gedurende dit onderzoek en de nuttige begeleidingen die ik heb gehad. 

Hans Bouthoorn 
Eindhoven, oktober 2010 
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Samenvatting 

I. Aanleiding 
Scheefwonen is al jaren aanleiding voor discussie binnen de sociale huursector. De discussie is nieuw 
leven ingeblazen met de komst van 'Huur op Maat' . Dit nieuwe systeem op de huurwoningmarkt 
moet het huren inkomensafhankelijk gaan maken. Door deze maatregel in te voeren wil men, als een 
van de doelstellingen, het scheefwonen aanpakken. Maar hoe groot is het probleem van 
scheefwonen eigenl ijk en moet het wei worden aangepakt? Op de vraag wanneer iemand 
scheefwoont verschillen de antwoorden. Zodoende verschillen ook de percentages van de omvang 
van het scheefwonen. Er bestaat vooralsnog geen vaste definitie voor wanneer iemand scheefwoont, 
welk inkomen men mag hebben en wat voor huur er dan betaald dient te worden. Ervan uitgaande 
dat het scheefwonen wei degelijk bestaat, kan het met Huur op Maat mogelijk worden verminderd. 
Inzicht in de (mogelijke) reactie van de huidige scheefwoners is hiervoor wenselijk. De behoefte aan 
dit inzicht is de aanleiding geweest tot het uitvoeren van dit onderzoek. 

II. Probleemstelling & conceptueel model 
Om achter deze (mogelijke) reactie te komen is onderzoek wenselijk. Door dit onderzoek kan er een 
beeld worden gevormd hoe scheefwoners kunnen reageren op Huur op Maat. Dit is gedaan op basis 
van de veronderstelling dat wanneer een scheefwoner niet verhuisgeneigd is, deze Huur op Maat zal 
accepteren en dus voldoet aan de doelstellingen van het systeem. Het tegenovergestelde kan ook 
waar zijn. Wanneer een scheefwoner wei verhuisgeneigd is zal deze bij een invoering van Huur op 
Maat waarschijnlijk wei verhuizen. In dit geval wordt Huur op Maat niet geaccepteerd . Aangezien 
Huur op Maat nog niet is ingevoerd kan de acceptatie van dit begrip door de scheefwoners nog niet 
direct worden onderzocht. Aangenomen wordt dat de invloed van Huur op Maat samenhangt met de 
verhuisgeneigdheid. Er zal daarom gebru ik worden gemaakt van de verhuisgeneigdheid als proxy voor 
de acceptatie. Aangezien de acceptatie niet te meten is spreken we bij het laatste verband over een 
hypothetisch verband gebaseerd op logisch redeneren. Het model en de uitleg hiervan zullen 
achtereenvolgens worden besproken. 
Het conceptuele model behorende bij dit onderzoek is als voigt weer te geven : 

• Deel A: het identificeren en onderscheiden van de scheefwoners; 

• Deel B: de tevredenheid; 

• Deel C: de verhuisgeneigdheid; 
• Relatie I: de verschillen in tevredenheid tussen scheefwoners en niet-scheefwoners; 

• Relatie II: invloed van drie tevredenheidsvariabelen op de totale tevredenheid; 

• Relatie III : de verschillen in verhuisgeneigdheid en verhuismotieven tussen beide groepen en 
de relatie met de tevredenheid. 

Idenlificeren en onderscheiden 
van scheefwoners 

Tevredenheid 
woning 

Tevredenheid 
woonvorm 

Tevredenheid 
Buurt 

lola Ie 
levredenheid 

Acceplalie van 
Huur op Maal 

Zoals al gezegd is de verhuisgeneigdheid gekozen als proxy voor de acceptatie van Huur op Maat. 
Wanneer er verschillen in de verhuisgene igdheid worden gevonden kunnen er uitspraken worden 
gedaan betreffende de acceptatie van Huur op Maat. Dit zal gebeuren aan de hand van de eerder 
genoemde redenering. Om deze redenering compleet te maken wordt als volgende variabele de 
tevredenheid onderzocht. De complete veronderstelling is dan vervolgens dat een scheefwoner die 
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erg tevreden is met de huidige woonsituatie minder verhuisgeneigd zal zijn en Huur op Maat eerder 
zal accepteren. De totale tevredenheid is van belang voor de verhuisgeneigdheid, maar ook de 
afzonderlijke tevredenheid met de woning, woonvorm en buurt spelen een rol. De totale 
tevredenheid zal mede bepalend zijn voor de verhuisgeneigdheid . Wanneer iemand niet tevreden is 
met de huidige woonsituatie zal deze waarschijnlijk verhuisgeneigder zijn dan iemand die wei 
tevreden is. Door de drie afzonderlijke tevredenheidsvariabelen te onderzoeken kan erachter worden 
gekomen welk van de drie de grootste impact heeft op de totale tevredenheid. Om de tevredenheid 
te kunnen bepalen zal er eerst meer bekend moeten zijn over de huurders en dan specifiek de 
scheefwoners. De gegevens die worden onderzocht zijn de mate van scheefwonen, de woonduur, 
gezinsgrootte en de arbeidssituatie. Door deze gegevens te analyseren wordt er inzicht verkregen in 
de mogelijke verschillen die er bestaan tussen scheefwoners en niet-scheefwoners. Op deze manier 
wordt er een duidelijker beeld gevormd van beide groepen. De laatste stap terug in het model is het 
onderzoeken van de mate van scheefwonen. Deze variabele is belangrijk, omdat hier wordt bepaald 
of een huurder scheefwoont of niet. Om dit te achterhalen worden er een aantal variabelen gemeten 
namelijk de huur, het huidige inkomen en de mogelijke inkomensontwikkeling. De relatie huur en 
inkomen hoort thuis in de definitie van scheefwonen dus daarom worden deze twee variabelen hier 
ook gekoppeld aan elkaar 

Bij het onderzoeksmodel horen een drietal hoofdvragen die corresponderen met de drie delen van 
het model : 

• "Wat is scheefwonen en wat is Huur op Moat? Welke aspecten onderscheiden een 
scheefwoner van een huurder die passend woont?"; 

• "Welke aspecten dragen bij aan de acceptatie van Huur op Moat door de huurders die 
scheefwonen en luI/en de scheefwoners het accepteren ?"; 

• "Welke andere reacties van scheefwoners kunnen er worden verondersteld op basis van de 
verkregen gegevens?" 

Door de eerste vraag te beantwoorden zullen de scheefwoners worden ge'ldentificeerd in het 
databestand en worden er mogelijke verschillen getoond tussen deze groep en de niet-scheefwoners. 
Ook worden hier de twee belangrijke begrippen scheefwonen en Huur op Maat uitgelegd. Vervolgens 
kan er met deze tweedeling van huurders de tweede vraag, met zijn deelvragen, worden beantwoord . 
Zoals al eerder genoemd kan de acceptatie niet worden gemeten, maar wordt hiervoor als indicator 
de verhuisgeneigdheid gebruikt. Tenslotte kan er op basis van de verkregen resultaten 
veronderstellingen worden gedaan over mogelijke overige reacties van de scheefwoners. 

III. Scheefwonen & Huur op Maat 
De huidige woningmarkt gaat ervan uit dat woningbouwcorporaties zorgen voor betaalbare 
huisvesting voor de lagere inkomens, de doelgroep. Dit gebeurt door de huurprijzen van hun 
woningaanbod niet marktconform te stellen, maar een gematigde huur te rekenen. Deze lagere, 
gematigde huur is oorspronkelijk bedoeld voor de mensen met een lager inkomen. Het zijn niet aileen 
de mensen, die afhankelijk zijn van de lagere huurprijs, die gebruik maken van een sociale 
huurwoning. De huurders met een hoger inkomen maken er ook gebruik van . Op deze manier woont 
iemand met een hoog inkomen in een relatief goedkope huurwoning. Wanneer een huurder niet 
passend woont in financiele zin, dan spreken we over scheefwonen. 
Scheefwonen komt voor in een tweetal varianten : goedkoop en duur scheefwonen. Bij goedkoop 
scheefwonen gaat het om mensen met een hoog inkomen die een goedkope socia Ie huurwoning 
bewonen. Duur scheefwonen betekent dat men in een dure woning woont terwijl men maar een laag 
inkomen heeft. De variant die meestal wordt bedoeld wanneer men over scheefwonen praat is de 
goedkope variant en deze zal de focus zijn van dit onderzoek. 

Huur op Maat is een nieuwe manier om de huurprijzen van woningen te berekenen . In plaats van de 
algemene huurkorting die elke woning krijgt door de gematigde huurprijzen komt er een huurders 
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gebonden korting. Oit wil zeggen dat de korting aileen nog zal worden verleend aan de huurders die 
het ook echt nodig hebben. De huren van de woningen zullen op deze manier meer gerelateerd 
worden aan de kwaliteit en de marktwaarde, twee begrippen die aan elkaar verbonden zijn. Een 
invoering van dit nieuwe systeem zal mogelijk enkele voor- en nadelen met zich mee nemen. 
Bij voordelen van dit systeem moet worden gedacht aan: 

• Het vergroten van de keuzemogelijkheden van de huurder op de woningmarkt; 

• fen betere verhouding tussen prijs en kwaliteit; 

• fen woningcorporotie zet hoar volkshuisvestingsgeld efficienter in; 

• Het bevorderen van de doorstroming; 

• De kloof tussen huren en kopen wordt kleiner; 
Mogelijke nadelen van dit systeem zijn: 

• Huurders goon voor dezelfde kwaliteit meer huur beta len; 

• fr komen verschillende huurprijzen voor dezelfde woningen. 
Welke van deze voor- of nadelen waarheid worden zal nog moeten blijken. Momenteel loopt er een 
experiment van het SEVen Rigo naar de effecten van Huur op Maat, maar hieruit zijn nog geen 
conclusies naar voren gekomen ten aanzien van het scheefwonen. Wei is duidelijk geworden dat dit 
nieuwe systeem voordelen zal hebben voor de doelgroep. Verder onderzoek zal uit moeten wijzen 
wat de relatie tussen scheefwonen en Huur op Maat zal zijn. 

IV. Onderzoeksopzet 
Bij het uitvoeren van dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een eerder uitgevoerd onderzoek onder 
de huurders van woningcorporatie Oomein. Oit onderzoek vond plaats onder bijna aile huishoudens 
die huren via deze corporatie in Eindhoven, Best en Son en Breugel. De populatie betreft 5932 
huishoudens. Oit onderzoek was schriftelijk afgenomen en van het totaal hebben er 2358 
huishoudens meegedaan aan het onderzoek. Hiermee komt de respons uit op 39,8%. 
Er blijkt echter dat de steekproef niet geheel representatief is. Huurders met een bovengemiddelde 
leeftijd, met een Nederlands paspoort en degene die behoren tot een tweepersoonshuishouden zijn 
enigszins oververtegenwoordigd. De huurders onder de 44 jaar en degene met een niet-Nederlandse 
nationaliteit zijn enigszins ondervertegenwoordigd. Ook de huurders waarvan de woning een lage 
huurprijs heeft komen minder vaak voor dan verwacht. 

V. Resultaten 
Ais eerste is er begonnen met de analyse van deel A van het model ter beantwoording van de eerste 
onderzoeksvraag. Er is een identificatie gemaakt van de scheefwoners binnen het databestand door 
onderscheid te maken in drie doelgroepen en drie huurklassen en deze vervolgens te koppelen. 
Hieruit komt naar voren dat 20,1% van de huurders (441 huishoudens) behoort tot de categorie 
scheefwoners. Oit zijn de huishoudens die te veel verdienen ten opzichte van de huur die ze betalen. 
Nadat de scheefwoners zijn ge'identificeerd zijn de verschillen ten opzichte van de niet-scheefwoners 
onderzocht. Hieruit komen een aantal zaken naar voren. De scheefwoners behoren het meest tot de 
categorie middelbaar tweepersoonshuishouden, gezin en ouder tweepersoonshuishouden. Oeze 
huurders wonen samen met hun partner (54,5%) of met partner en kinderen (28%). Hiernaast laat de 
groep niet-scheefwoners een beeld zien van een grote verscheidenheid aan huishoudenstypen en 
vooral een concentratie in het aileen wonen (46,4%) of samenwonen met partner (26,4%). Hieruit 
blijkt al dat veel niet-scheefwoners zonder partner wonen. Wanneer de arbeidssituatie wordt 
bekeken is er een verschil tussen beide groepen te vinden. Het huishouden dat scheefwoont bestaat 
vaak uit twee personen die in een groot deel van de gevallen ook beide werken, terwijl de niet
scheefwoners vaak eenverdieners zijn. Een scheefwoner heeft ook vaker een hogere opleiding 
gevolgd wat kan corresponderen met een beter betaalde baan. In de woonduur is geen verschil 
gevonden tussen beide groepen. 
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Daarna is deel B van het model onderzocht . Hierbij zijn ook de relaties I en II meegenomen. Hiermee 
wordt de tevredenheid geanalyseerd en worden verschillen tussen de twee groepen huurders 
opgespoord. Wat opvalt is dat er geen significante verschillen zijn in de tevredenheid tussen de 
scheefwoners en niet-scheefwoners, terwijl dit mogelijk wei verwacht was. In geen van de drie 
afzonderlijke varia belen van de tevredenheid (woning, woonvorm of buurt) is een verschil merkbaar. 
Uit deze bevindingen kan opgemaakt worden dat beide groepen even tevreden zijn en dat vanuit de 
tevredenheid aileen niets valt te concluderen betreffende de acceptatie van Huur op Maat. Hiervoor 
zal eerst de verhuisgeneigdheid ook moeten worden onderzocht. 
Vervolgens is deel C en relatie III onderzocht waarna onderzoeksvraag twee is beantwoord. Dit 
gedeelte betreft de verhuisgeneigdheid en hierbij vallen een aantal zaken op. Ten eerste is er geen 
significant verschil in de verhuisgeneigdheid tussen de groepen scheefwoners en niet-scheefwoners. 
Bij de relatie tussen de totale tevredenheid en verhuisgeneigdheid valt op dat de tevredenheid van 
invloed is op de verhuisgeneigdheid . Hoe hoger de totale tevredenheid, hoe lager de 
verhuisgeneigdheid . Dit is een logisch verband, want wanneer een huurder tevreden is met de huidige 
situatie zal deze daar niet snel weggaan. Er zijn lOwel in de tevredenheid als bij de verhuisgeneigdheid 
geen verschillen gevonden. Er kan hierdoor geen verschil in de acceptatie van Huur op Maat tussen 
scheefwoners en niet-scheefwoners worden gevonden. De scheefwoners zijn overwegend tevreden 
en niet verhuisgeneigd. Bij een kritische blik op de tevredenheid valt echter op dat bijna aile 
respondenten redelijk tevreden zijn. Er is dus geen sprake van een schaal die van ontevreden naar 
tevreden loopt waarin de waarnemingen voldoende spreiding hebben. De schaal loopt namelijk pas 
vanaf tevreden tot zeer tevreden. Waar moet dan de grens worden getrokken wanneer iemand meer 
of minder tevreden is? Deze grens is bijna niet te trekken. Bij een terugblik op de veronderstelling dat 
een scheefwoner die tevreden is en niet verhuisgeneigd Huur op Maat zal accepteren is hierdoor 
maar een enkele conclusie te trekken. Er kan aan de hand van dit onderzoek geen antwoord worden 
gegeven betreffende acceptatie van Huur op Maat door de scheefwoners. Hiervoor zal verder 
onderzoek noodzakelijk zijn. 
Een veronderstelling betreffende de acceptatie van Huur op Maat door scheefwoners is echter wei te 
formuleren op basis van de bevindingen: 

• 8ij de invoering van Huur op Moat za/ een grate meerderheid van de scheefwoners b/ijven 
won en in hun huidige woning en de hierbij komende hogere huur goon beta/en. 

Een grote meerderheid van de scheefwoners is namelijk niet verhuisgeneigd en ook niet significant 
ontevredener dan de niet-scheefwoners. Uit de voorlopige onderlOeksresultaten van het experiment 
met Huur op Maat blijkt ook dat de hogere inkomens nog steeds woningen huren met mindere 
kwaliteit. Met behulp van bovengenoemde aspecten kan er aangenomen worden dat de 
scheefwoners Huur op Maat zullen accepteren. Dat wil zeggen dat ze blijven wonen in de huidige 
woning en de hogere huur zullen gaan beta len. 

VI. Veronderstelde overige reacties 
Ais laatste is de derde onderlOeksvraag behandeld. Op basis van de data analyse is er geen verschil te 
vinden tussen scheefwoners en niet-scheefwoners met betrekking tot de acceptatie van Huur op 
Maat. Er kunnen echter wei een aantal andere veronderstellingen worden gedaan betreffende 
mogelijke reacties van scheefwoners. 
Wanneer er namelijk wordt gevraagd naar de verhuismotieven onder de groep die wei 
verhuisgeneigd is zijn er wei verschillen zichtbaar. Scheefwoners zijn vooral ge'interesseerd om de 
huidige woning te kopen. Verhuisgeneigde scheefwoners willen een nieuwe woning te kopen . De 
twee belangrijkste verhuismotieven onder de scheefwoners zijn het kopen van een woning en het 
verhuizen naar een woning met meer luxe/comfort. Bij deze twee motieven is een significant verschil 
ten opzichte van de niet-scheefwoners zichtbaar. 
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• Ondanks dat een meerderheid van de scheefwoners nu niet verhuisgeneigd is, zal de komst 
van Huur op Maat hier mogeJijk verandering in brengen. Door de forse stijging van huur die 
moet worden betaald voor een kwalitatief mindere woning zal een deel van deze groep 
hierdoor waarschijnlijk toch verhuizen naar een 'betere' huurwoning of de koopsector. 

We zien dat 60% niet verhuisgeneigd is op dit moment, maar dat is nog onder de condities van de 
huidige lage huur. Ook was te zien dat de steekproef een lichte ondervertegenwoordiging van jonge 
huurders bevat en daardoor mogelijk een lichtelijk vertekend beeld geeft. Het is goed mogelijk dat 
een grote stijging in de huur een prikkel geeft die groot genoeg is om uit de huidige woning te 
verhuizen . De scheefwoner is namelijk niet tevredener dan een niet-scheefwoner. De tevredenheid 
zal dan mogelijk ook niet voldoende reden zijn om toch in de huidige woning te blijven. Wanneer een 
scheefwoner significant tevredener was lOU het redelijk zijn om aan te nemen dat men toch bleef 
zitten, ondanks een hogere huur. Bij deze veronderstelling zal een scheefwoner Huur op Maat dus 
mogelijk niet accepteren en zal deze uit de huidige woning vertrekken. 

• Wanneer de optie wordt geboden om de eigen woning te kopen zal een deel van de 
scheefwoners deze mogelijkheid aangrijpen. Zo kan men in de huidige woning blijven won en 
bij de komst van Huur op Maat. 

Door deze optie te bieden kan de scheefwoner de huidige woning kopen. Door te gaan kopen kunnen 
deze scheefwoners gebruik maken van het voordeel van de hypotheekrente aftrek. Op deze wijze zijn 
deze mensen waarschijnlijk voordeliger uit. lo kunnen scheefwoners de hoge huurprijs bij Huur op 
Maat vermijden en hoeft men hiervoor niet te verhuizen. Dit sluit aan bij het onderzoek waaruit naar 
voren komt dat de verhuisgeneigdheid relatief laag is. Door deze optie aan te bieden kunnen de 
scheefwoners worden gebonden aan de wijk en bijdragen aan een gevarieerde wijk. Het bieden van 
deze mogelijkheid zal onder de huurders mogelijk wei positief worden ontvangen. 

• Door de komst van Huur op Maat zal een deel van de scheefwoners waarschijnlijk de overstap 
maken van de sociale huursector naar de koopsector. 

loals al gezegd wordt de variabele verhuisgeneigdheid als belangrijkste aangemerkt om de reactie 
van scheefwoners te kunnen voorspellen. Er is onderzocht dat 60% van de scheefwoners niet 
verhuisgeneigd is. Dit betekent dat een redelijk percentage wei verhuisgeneigd is. Een van de twee 
belangrijke redenen om te verhuizen is de overstap naar de koopsector. De groep verhuisgeneigde 
scheefwoners met dit verhuismotief is nog redelijk laag in dit onderzoek. Dit kan me de worden 
verklaard door de afwijkende steekproef. Ook is op te merken dat de onderlOeksresultaten zijn 
verkregen in de huidige situatie waarbij Huur op Maat nog niet prominent in beeld is. Bij een herhaald 
onderzoek als Huur op Maat is ingevoerd lOU dit percentage hoger uit kunnen vallen. Op dit moment 
is te zeggen dat 8% nu al kiest voor deze optie en de huidige huurwoning zal verlaten. lo zal de 
doorstroming worden bevorderd en de woning vrijkomen voor de doelgroep. Het scheefwonen wordt 
hiermee verminderd. 

• 8ij een invoering van Huur op Maat zullen de scheefwoners die verhuisgeneigd zijn de huidige 
woning wellicht verruilen voor een woning met meer kwaliteit en luxe/comfort. 

Een tweede belangrijk verhuismotief blijkt het luxer/comfortabeler wonen te zijn. De groep 
scheefwoners met dit verhuismotief is ongeveer even groot als de groep die een huis wil kopen. Bij 
Huur op Maat zal deze groep waarschijnlijk niet blijven zitten in de huidige woning met mindere 
kwaliteit. Er zal dan veel meer moeten worden betaald voor dezelfde woning. Er zal dan de overstap 
worden gemaakt naar een woning met meer kwaliteit waarbij de prijs/kwaliteit verhouding beter zal 
zijn . Hiermee lOU Huur op Maat voldoen aan haar doelstellingen. 
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VII. Conctuderend 
Allereerst kunnen er antwoorden worden geformLJleerd op de onderzoeksvragen. Deze antwoorden 
zijn al voorbij gekomen maar zullen nogmaals kort worden opgesomd : 

• "Wat is scheefwonen en wat is Huur op Moat? Welke aspecten onderscheiden een 
scheefwoner van een huurder die passend woont?"; 

Scheefwonen is de benaming voor het niet passend wonen in financiele zin. Huur op Maat is een 
nieuw systeem voor de socia Ie huursector wat de huren inkomensafhankelijk zal maken. Een 
uitgebreidere uitleg van be ide begrippen is terug te vinden in paragraaf III. Onderscheid tussen een 
scheefwoner en niet-scheefwoner is te vinden in de huishoudenssamenstelling, het opleidingsniveau 
en de arbeidssituatie. De precieze verschillen zijn 0 schreven in paragraaf V. 

• "Welke aspecten dragen bij aan de acceptatie van Huur op Moat door de huurders die 
scheefwonen en zullen de scheefwoners he/' accepteren?"; 

De belangrijkste aspecten voor de acceptatie van Huur op Maat zijn de tevredenheid en de 
verhuisgeneigdheid. Op basis van dit onderzoek is geen antwoord te geven op de vraag of de 
scheefwoners Huur op Maat zullen accepteren. Er zijn namelijk geen verschillen gevonden in de 
tevredenheid en de verhuisgeneigdheid. Hierbij laat de tevredenheid ook zien dat iedereen 
overwegend tevreden is en er dus geen duidelijk schaal opgesteld kan worden. 

• "Welke andere reacties van scheefwoners kunnen er worden verondersteld op basis van de 
verkregen gegevens?" 

Op basis van de verschillen in de verhuismotieven tussen beide groepen zijn een aantal mogelijke 
reacties van scheefwoners geformuleerd. Deze mogelijke reacties zijn: kopen van de huidige 
huurwoning, verhuizen naar een andere koopwoning of het verhuizen naar een huurwoning met 
meer kwaliteit . 

Na afloop van dit onderzoek kan het proces kort worden geevalueerd . Wat ging er goed en wat niet? 
Ten eerste is er gewerkt met een secundaire data-analyse. Om deze reden moest er worden gewerkt 
met de data die beschikbaar waren en dus ook met de bijbehorende meetniveaus. Zo kon er niet 
altijd parametrische statistiek worden gebruikt en waren vragen niet altijd ideaal geoperationaliseerd 
voor dit onderzoek. De belangrijkste varia belen voor de identificatie van de scheefwoners en het 
meten van de tevredenheid en verhuisgeneigdheid waren wei van goede kwaliteit . Idealiter lOU er 
een vragenlijst moeten worden opgesteld geheel aangepast aan dit onderzoek. 
Ook was de representativiteit van de data niet optimaal. Er kan er een beeld worden geschetst 
waarmee enige uitspraken gedaan kunnen worden betreffende de reactie van scheefwoners op Huur 
op Maat. Om een representatiever beeld te krijgen, vooral van de jongere leeftijdsgroepen zal er 
verder onderzoek moeten worden gedaan. 
Zoals al gezegd geven de veronderstellingen een beeld van de mogelijke reacties van scheefwoners op 
Huur op Maat. Dit onderzoek kan de basis zijn voor verder onderzoek in deze richting en dan vooral 
wanneer Huur op Maat ingevoerd is of dreigt te gaan worden. Voorlopig kunnen de gevonden 
resultaten en opgestelde bevindingen worden gebruikt als inzichten binnen de lopende discussie van 
Huur op l\IIaat. Wat voor acties kunnen corporaties, ontwikkelaars of zelfs de gemeente hiermee 
nemen? Kan op deze reacties worden ingespeeld? Antwoord op deze vragen zal moeten blijken, maar 
daar is eerst verder en uitgebreider onderzoek voor nodig geheel gericht op scheefwonen en Huur op 
Maat. 
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VIII. Aanbevelingen 
Aanbevefingen voor verder onderzoek 

• Onderzoek herhalen wanneer Huur op Maat is ingevoerd; 
Zoals al eerder gezegd geven de resultaten een weerspiegeling van de huidige situatie. De 
bevindingen behorende bij de tevredenheid en verhuisgeneigdheid zijn afkomstig uit een situatie 
waarbij Huur op Maat nog niet in beeld is. Het is plausibel dat de scheefwoners een ander beeld laten 
zien van de verhuisgeneigdheid wanneer Huur op Maat wordt ingevoerd. Deze groep zal dan namelijk 
veel meer moeten gaan beta len voor de huidige woning. Daarom is het zinvol om dit onderzoek te 
herhalen na de invoering van Huur op Maat. 
Wanneer dit onderzoek zal worden herhaald is het belangrijk om de vraagstelling af te stemmen op 
de gestelde onderzoeksvragen. Hierbij zal een grotere rol weggelegd zijn voor de verhuisgeneigdheid. 
Deze vraag kan veel specifieker worden gesteld door te vragen naar binnen welk tijdsbestek men wit 
gaan verhuizen. Dit is een van de mogelijke operationalisaties. Naast de tevredenheid zal er kritisch 
naar de tevredenheid moeten worden gekeken. De vraag zal mogelijk op een andere wijze 
geoperationaliseerd moeten worden. Op dit moment is de tevredenheid niet voldoende te gebruiken 
bij het bepalen van de acceptatie van Huur op Maat. Door aandacht te bested en aan beide variabelen 
kunnen er mogelijk wei uitspraken worden gedaan over de acceptatie van Huur op Maat door 
scheefwoners. 

• Toetsen van de opgestelde veronderstellingen; 
Er zijn veronderstellingen opgesteld hoe de scheefwoners, volgens de huidige data, kunnen reageren 
op de invoering van Huur op Maat. De logische aanbeveling voor verder onderzoek is dan ook het 
toetsen van deze veronderstellingen wanneer Huur op Maat is ingevoerd. Dit kan in samenhang met 
de voorgaande aanbeveling, omdat hiervoor gedeeltelijk dezelfde gegevens nodig zullen zijn. 

• Onderzoek herhalen onder een representatieve steekproef; 
Voordat Huur op Maat ingevoerd is kan er ook al wat worden verbeterd bij de samenstelling van een 
steekproef. Deze kan beter worden afgestemd op de vraagstelling binnen dit onderzoek en een 
gespreid beeld van de populatie weergeven. Er is nu geconciudeerd dat de steekproef waarmee dit 
onderzoek is uitgevoerd niet geheel representatief is voor de populatie. Wanneer hetzelfde 
onderzoek zou worden herhaald onder een representatieve steekproef is er een beter inzicht te 
verkrijgen in de verschillen tussen de scheefwoners en niet-scheefwoners. Verwacht is dan dat vooral 
op het gebied van de huurdereigenschappen en de verhuisgeneigdheid waarnemingen zullen 
veranderen. 

• Onderzoek uitvoeren onder andere huurders van een (aantal) andere corporatie(s). 
Ter vergelijking van de hier gevonden resultaten zou hetzelfde onderzoek herhaald kunnen worden bij 
een andere corporatie onder een andere set huurders. Dit zal dan ook het liefst een representatieve 
steekproef moeten zijn. Op deze manier kan worden gekeken of bepaalde verschillen te wijten zijn 
aan het type huurder of dat het algemene trends zijn voor een scheefwonende huurder. 
Het is mogelijk ook zinvol om dit onderzoek uit te voeren in een andere (grote) stad, omdat op die 
manier kan worden gekeken naar het verschil tussen de huurders. Ook kan er zo een ander beeld van 
scheefwonen worden verkregen; in een andere stad kan het percentage scheefwoners heel anders 
zijn en kunnen er voor de onderzochte variabalen hele andere waarden worden gevonden. 

Aanbevefingen voor verschiflende partijen 
Corporaties 

• Binden van de scheefwoners aan de corporatie; 
De huidige gedachte betreffende de scheefwoners is dat deze uit de huidige goedkope woning 
moeten vertrekken en deze woning beschikbaar maken voor de doelgroep. Een scheefwoner kan 
immers veel meer betalen. Maar een tegenovergestelde strategie kan weleens meer voordelen 
opleveren dan het laten verhuizen van deze scheefwoners. 
Ten eerste kunnen deze huurders hun huur beta len en krijgt de corporatie hiermee een 'garantie' dat 
de huren worden ontvangen. Ten tweede zullen de scheefwoners die nu in de goedkope woning 
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zitten een ander belangrijk fenomeen tegen kunnen gaan, segregatie. Met hun vaak hoge(re) inkomen 
en opleiding kunnen de scheefwoners voor een gemengde wijk zorgen en dit kan de gehele wijk ten 
goede komen. Niet aileen op sociaal niveau (te denken aan sociale contrale), of op objectniveau 
(mogelijk beter onderhouden van de woning/tuin), maar ook zeker op financieel niveau. Dit alles zal 
ten goede komen aan de wijk. Tenslotte kan er worden gedacht aan de situatie met Huur op Maat in 
beeld . Door de scheefwoners te binden aan de corporatie kunnen deze gebruik maken van de 
duurdere huurwoningen in de portefeuille waarin deze groep mogelijk ge'interesseerd is bij een 
invoering van Huur op Maat. Hierdoor kan de corporatie blijven 'profiteren' van de voordelen van 
deze groep huurders in de wijk. 

• Inspelen op de wensen van de scheefwoners, z.eker bij de komst van Huur op Maat. 
Maar hoe kunnen de scheefwoners worden gebonden aan de corporatie? Mogelijk door in te spelen 
op de wensen van deze groep. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er twee wensen te 
onderscheiden zijn die betrekking hebben op de huursector: het kopen van de huidige woning 
wanneer men niet verhuisgeneigd is of een woning huren met meer kwaliteit (luxe/comfort) bij 
verhuisgeneigde scheefwoners. Door in te spelen op deze wensen kan mogelijk worden voorkomen 
dat een scheefwoner de overstap maakt naar de koopsector bij de invoering van Huur op Maat. Zo 
gaan de voordelen die aan deze groep gebonden zijn verloren voor de corporatie (en de wijk). Door 
de eigen woning te koop aan te bieden wordt een scheefwoner meer gebonden aan de huidige locatie 
en zal deze ook meer aandacht besteden aan de woning en de woonomgeving. Hiernaast kan een 
corporatie hiermee ook inspelen op de geluiden uit de markt (Verbraeken, september 2010). Om aan 
de andere wens te kunnen voldoen wilen er woningen beschikbaar moeten zijn met voldoende 
kwaliteit . Het is dus zaak voor een corporatie om wlke woningen in het bezit te hebben, zeker als de 
invoering van Huur op Maat dichtbij komt. 

Ontwikkelaars/corporaties 

• Inspelen op de vraag van de huidige scheefwoner. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat (een gedeelte van) de scheefwoners wil overstappen naar de 
koopwoning markt. Voor een ontwikkelaar of een corporatie die wil ontwikkelen ligt hier dan ook de 
taak om te zorgen voor beschikbare woningen. Wanneer het een scheefwoner betreft in een 
gevorderd stadium van zijn/haar leven en carriere is er vaak wei voldoende aanbod . Maar voor 
degene die net beginnen aan hun loopbaan ontbreekt dit aanbod nogal eens. Door hierap in te spelen 
en te zorgen voor een aanbod van betaalbare starterswoningen wordt een alternatief gecreeerd voor 
de goedkope huurwoning. Zeker als Huur op Maat wordt ingevoerd zal dit een nog aantrekkelijker 
alternatief worden aangezien de goedkope woningen dan I verdwijnen' en men meer zal moeten gaan 
betalen . 

Gemeenten 

• Verminderen aandacht op het scheefwonen. 
In de huidige discussie komen vaak aileen de negatieve effecten van het scheefwonen aan de orde. 
Naast deze ongewenste situaties zijn er ook een aantal voordelen verbonden aan het scheefwonen en 
dan vooral op wijk- en buurtniveau . Door het scheefwonen aan te pakken wilen deze voordelen 
verdwijnen en komen er op de lange termijn juist problemen bij in plaats van dat deze verminderen. 
Denk aan de segregatie zoals hierboven al is behandeld. 
Er zou onderzoek moeten worden verricht naar de visie van de gemeente op het woonmilieu en wat 
de plek van de scheefwoners is in dit geheel. Welke voor- en nadelen hangen samen met de 
scheefwoners. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Tijdens vrijwel elke discussie met als onderwerp de huursector of het huurbeleid komt vroeg of laat 
ook het onderwerp scheefwonen aan bod. Dit begrip is al gedurende lange tijd een bron van discussie 
(Dekker, 2004; Hoornstra 2004). Bestaat het probleem scheefwonen eigenlijk wei en wat kan er aan 
worden gedaan? In een recentelijk onderzoek van het Ministerie van VROM wordt beweerd dat 
scheefwonen eigenlijk helemaal geen probleem is en dat slechts 4% van aile huurders bij corporaties 
scheefwoont. Volgens de D66 en een aantal andere organisaties, waaronder het CPB, komt 
scheefwonen veel vaker voor en vormt het zeker een probleem dat aangepakt dient te worden. De 
omvang van dit probleem is bij elke instantie weer verschillend, wat te wijten is aan de 
inkomensgrenzen die worden gehanteerd. 
In 2008 wordt het begrip Huur op Maat ge·introduceerd. Huur op Maat is een nieuw systeem voor de 
huurwoningmarkt waarbij de huur van een woning afhankelijk gaat worden van het inkomen van de 
huurder. Dit wordt inkomensafhankelijk huren genoemd. Een van de doelstellingen van dit nieuwe 
systeem is het aanpakken van scheefwonen juist door het inkomen een belangrijkere rol te geven. 
Later in dit onderzoek zal uitgebreid worden stilgestaan bij de werking van Huur op Maat. Op dit 
moment bevindt Huur op Maat zich nog in de experimentele fase en wordt er onder een aantal 
corporaties onderzoek gedaan naar de effecten. Na dit experiment zal op basis van de verkregen 
gegevens worden besloten welke vervolgstappen te nemen zijn met Huur op Maat. 
In dit onderzoek wordt doormiddel van een analyse onder een groot aantal huurders, inzicht 
verkregen in de aard en omvang van het probleem scheefwonen. Met deze inzichten zullen 
verwachtingen worden opgesteld betreffende de acceptatie van Huur op Maat door deze 
scheefwoners. Hieraan zullen een aantal stappen vooraf gaan. Hierbij worden de verschillen tussen 
een reguliere huurder en scheefwoners onderzocht . Ook de tevredenheid zal worden geanalyseerd. 
Vervolgens wordt de verhuisgeneigdheid onderzocht en meegnomen als proxy om de acceptatie te 
kunnen bepalen. Overige veronderstellingen betreffende de acceptatie kunnen hierna worden 
opgesteld . 

1.2 Focus 
Scheefwonen komt voor in een tweetal varianten: goedkoop en duur scheefwonen . Aan de hand van 
figuur 1.1 zal hier enige uitleg bij worden geven. In de figuur is het inkomen uitgezet tegen de 
huurprijs, waardoor er drie verschillende groepen ontstaan. De huurders die passend wonen bij hun 
inkomen zijn weergegeven in het groene kader. De grote middenklasse die nu nog goed woont zijn 
weergegeven in het grijs. Met een verandering in het inkomen of de huurprijs kunnen deze in de 
problemen komen. Tenslotte kunnen de twee groepen die tot scheefwonen behoren worden 
weergegeven in het rode kader. 
Zoals al eerder aangehaald kunnen mensen met een hoog inkomen ook een goedkope huurwoning 
huren. Hierdoor is deze woning niet meer beschikbaar voor de doelgroep die deze harder nodig heeft. 

Deze mensen 'horen' deze woning dus eigenlijk niet te 'r---v;;;;~~;;-;d;;~:;;=----''' 
huren, maar zouden in een duurdere woning moete 
zitten. Deze categorie noemen we goedkoop <:rrlP<"T1",n 

Hiertegenover staat de groep die een laag inkomen he 
maar toch om wat voor reden dan ook een du 
huurwoning bewonen. Deze mensen zijn nu ste 
afhankelijk van de huurtoeslag en mocht deze wegvalle 
dan komen zij in de problemen. Deze categorie noemen we 
duur scheefwonen. Figuur 1.1: soorten scheefwonen 

De categorie die in dit onderzoek wordt opgenomen is het goedkope scheefwonen, omdat deze vorm 
het meeste voorkomt en zorgt voor de grootste 'problemen'. Deze groep wordt ook meestal bedoeld 
bij een discussie betreffende dit onderwerp. 
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1.3 Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek is als voigt te formuleren: 

"Inzicht verkrijgen in de aard en omvang van het scheefwonen teneinde verwachtingen op te kunnen 
stellen betreffende de reactie van scheefwoners op Huur op Maat. /I 

Waarom is dit een belangrijke vraag? Zowel scheefwonen als het nieuwe systeem van Huur op Maat 
staan in de spotlights binnen de sociale huursector. Huur op Maat is een mogelijke oplossing om het 
scheefwonen te verminderen, maar gaat het deze verwachtingen ook waarmaken? Met Huur op Maat 
wil men de doorstroming bevorderen en de scheefwoners laten verhuizen . Op deze manier komt de 
huidige woning vrij voor de doelgroep. Maar gaat de scheefwoner dit accepteren? Deze laatste vraag 
staat centraal binnen dit onderzoek en hiervan zullen verwachtingen worden opgesteld. Wanneer 
Huur op Maat is ingevoerd kan worden gereflecteerd of deze verwachtingen ook daadwerkelijk 
uitkomen. 

1.4 Onderzoeksmodel & probleemstelling 

In deze paragraaf zullen het onderzoeksmodel en de onderzoeksvragen aan bod komen. Er zal worden 
uitgelegd hoe het model en de vragen zijn ontstaan en welke relatie deze zullen hebben tot elkaar. 

1.4.1 Onderzoeksmodel 

De onderzoekseenheid van dit onderzoek zijn de scheefwoners. De relaties die onderzocht worden 
zullen uiteindelijk meer duidelijkheid geven over de relatie met de afhankelijke variabele: de 
acceptatie van Huur op Maat. In onderstaande figuur is het onderzoeksmodel weergegeven. 

Identificeren en onderschelden 
va n scheefwoners 

Tevredenheid 
woning 

Tevredenheid 
woonvorm 

Tevredenheid 
Buurt 

Acceptatie van 
Huur op Maat 

Figuur 1.2: onderzoeksmodel 

Om de acceptatie van Huur op Maat onder de scheefwoners te kunnen bepalen zullen eerst een 
aantal gegevens bekend moeten zijn. De variabele acceptatie Huur op Maat zelf is echter niet 
kwantitatief te onderzoeken. Het verband wat hier zal worden onderzocht is dus een hypothetisch 
verband gebaseerd op logisch redeneren . Aangezien de acceptatie van Huur op Maat niet te meten is 
zal hiervoor een proxy worden gebruikt: de verhuisgeneigdheid. Voor deze variabele is gekozen 
omdat deze een goede indicatie kan geven voor de acceptatie. Er kan namelijk worden gesteld dat 
wanneer de scheefwoner niet verhuisgeneigd is, deze Huur op Maat waarschijnlijk zal accepteren en 
dus niet zal doorstromen naar een andere woning. Hiertegenover staat dat een scheefwoner die wei 
verhuisgeneigd is door Huur op Maat genoeg prikkels krijgt om te verhuizen en de woning weer 
vrijkomt voor de doelgroep. De verhuisgeneigdheid zegt dus iets over de bereidheid om meer te 
beta len en te blijven zitten of de bereidheid om te verhuizen en te voldoen aan een doelstelling van 
Huur op Maat. 
Om tot de verhuisgeneigdheid te komen wordt de tevredenheid van de huurders onderzocht. De 
totale tevredenheid is van belang voor de verhuisgeneigdheid, maar ook de afzonderlijke 
tevredenheid met de woning, woonvorm en buurt spelen een rol. De totale tevredenheid bepaalt 
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mede de verhuisgeneigdheid en de afzonderlijke delen kunnen een focus leggen op een van de drie 
tevredenheidsgroepen. De reden dat er wordt gekozen voor de tevredenheid is omdat er een logisch 
verband bestaat tussen tevredenheid en verhuisgeneigdheid. Wanneer een scheefwoner erg tevreden 
is met de woonsituatie zal deze niet snel willen verhuizen en dus mogelijk de hogere huur betalen 
wanneer Huur op Maat wordt ingevoerd. Om de tevredenheid te kunnen bepalen zal er eerst meer 
bekend moeten zijn over de huurders en dan specifiek de scheefwoners. De gegevens die worden 
onderzocht zijn de mate van scheefwonen, de woonduur, gezinsgrootte en de arbeidssituatie. Door 
deze gegevens te analyseren wordt er inzicht verkregen in de mogelijke verschillen die er bestaan 
tussen scheefwoners en niet-scheefwoners. Op deze manier wordt er een duidelijk beeld gevormd 
van beide groepen. De laatste stap terug in het model is die van de mate van scheefwonen. Deze 
variabele is van belang, omdat hier de scheefwoners worden ge·identificeerd. Om dit te kunnen doen 
worden er een aantal varia belen gemeten namelijk de huur, het huidige inkomen en de mogelijke 
inkomensontwikkeling. De relatie huur en inkomen hoort thuis in de definitie van scheefwonen en 
daarom worden deze twee variabelen hier ook gekoppeld aan elkaar. 

1.4.2 Probleemstelling 

De probleemstelling die hoort bij deze doelstelling bestaat uit meerdere aspecten: 

"Wat is scheefwonen en wat is Huur op Moat. Welke aspecten onderscheiden een scheefwoner van 
een huurder die passend woont?" 
"Welke aspecten dragen bij aan de acceptatie van Huur op Moat door de huurders die scheefwonen en 
zullen de scheefwoners het accepteren?" 

• Wat is de omvang van het aantal scheefwoners binnen dit onderzoek?; 
• In hoeverre verschillen scheefwoners van de niet-scheefwoners met be trekking tot de 

tevredenheid met de woning, woonvorm en buurt?; 
• In hoeverre beinvloeden de tevredenheid met de woning, woonvorm en buurt de totale 

tevredenheid van de huurder?; 
• In hoeverre verschilt de verhuisgeneigdheid tussen scheefwoners en niet-scheefwoners; 
• In hoeverre beinvloedt de (totale) tevredenheid de verhuisgeneigdheid van de huurder?; 
• Zullen de scheefwoners Huur op Moat accepteren? 

"Welke andere reacties van scheefwoners kunnen er worden verondersteld op basis van de 
verkregen gegevens?" 

Zoals al naar voren is gekomen zal in dit onderzoek het scheefwonen worden onderzocht, het 
goedkope scheefwonen om precies te zijn. Eerst zal duidelijk moeten zijn wat scheefwonen inhoud en 
hoe dit begrip zich heeft ontwikkeld. Hiernaast zal ook het tweede hoofdbegrip binnen dit onderzoek: 
Huur op Maat, worden uitgelegd. Daarnaast is van belang om te weten welke aspecten een 
scheefwoner en niet-scheefwoner van elkaar onderscheiden. Door antwoorden te vinden op 
bovenstaande punten ontstaat er een tweedeling binnen de huurders, degene die passend wonen en 
de scheefwoners. Om van de identificatie tot de verwachtingen te komen zijn er een aantal 
tussenstappen nodig, te weten de tevredenheid en verhuisgeneigdheid. De tevredenheid zal worden 
gemeten op drie verschillende niveaus: tevredenheid woning, woonvorm en buurt. Op deze manier 
wordt er inzicht verkregen in de tevredenheid van de scheefwoners en ook in een mogelijk verschil 
met de huurders die passend wonen. Vanuit de tevredenheid is de stap naar de verhuisgeneigdheid 
een logische stap om te zetten. Er kan worden verondersteld dat huurders die tevredener zijn minder 
verhuisgeneigd zullen zijn en dus Huur op Maat eerder zullen accepteren. Dat is echter afhankelijk van 
de mogelijkheden die er zijn voor de huurder, zowel op financieel vlak als de beschikbaarheid van een 
beter passende woning. Door de link tussen tevredenheid en de verhuisgeneigdheid te onderzoeken 
kan de denkstap naar Huur op Maat worden gemaakt. Zoals al eerder gezegd wil men met Huur op 
Maat de scheefwoners laten verhuizen en de doorstroming bevorderen. Wanneer veel scheefwoners 
erg tevreden blijken met de huidige woonsituatie en niet verhuisgeneigd zijn, zullen deze effecten 
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mogelijk uitblijven . De verhuisgeneigdheid is de indicator voor de acceptatie van Huur op Maat en 
zodra de verhuisgeneigdheid onderzocht is kan de tweede hoofdvraag beantwoord worden. Tenslotte 
kunnen er uit de analyse overige veronderstellingen naar boven komen op basis van de verkregen 
gegevens. Dit kunnen bevindingen zijn op basis van de verhuismotieven en de verschillen hierin 
tussen de beide groepen. 

1.5 Opzet rapportage 

De opzet van deze rapportage is op te delen in vier stukken: theorie, veldwerk, data analyse en de 
conclusies . Het eerste gedeelte, de theorie, zal in hoofdstuk 2 en 3 aan bod komen . In hoofdstuk 2 zal 
aan de hand van literatuur worden onderzocht wat scheefwonen inhoud. Dit zal gebeuren door te 
kijken naar de werking van het huidige huursysteem en het ontstaan van het begrip scheefwonen. In 
hoofdstuk 3 zal het begrip Huur op Maat worden uitgelegd. Er zal worden verteld wat het is, wat de 
voor- en nadelen zijn en wat men ermee wil bereiken. 
Het tweede deel, het veldwerk, zal aan bod komen in hoofdstuk 4. Hier zal uitleg worden gegeven 
over de verkrijging van de data. Aansluitend voigt het derde deel, de data analyse . In hoofdstuk 5 zal 
er aan de hand van de huidige huur en het huidige inkomen de mate van scheefwonen worden 
bepaald. Naast deze mate van scheefwonen zullen er nog een drietal variabelen worden onderzocht 
die een mogelijk verschil aan zullen geven in eigenschappen van een scheefwoner en een niet
scheefwoner. Deze varia belen zijn de huishoudenskenmerken, arbeidssituatie (opleidingsniveau) en 
de woonduur. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 de tevredenheid van de huurders onderzocht. Dit 
gebeurt voor beide groepen, maar ook het mogelijke verschil in tevredenheid zal aan bod komen . 
Deze tevredenheid wordt onderverdeeld in tevredenheid met de woning, woonvorm en de buurt. 
Met de totale tevredenheid zal de relatie tot de verhuisgeneigdheid in hoofdstuk 7 worden 
onderzocht. Ook het verschil in verhuisgeneigdheid tussen de twee groepen komt aan bod . Aan het 
einde van dit hoofdstuk kan er antwoord worden gegeven op de acceptatie van Huur op Maat door de 
scheefwoners. Tenslotte voigt het vierde gedeelte, de conclusies. Er zullen in hoofdstuk 8 
veronderstellingen worden gedaan voor overige reacties van de scheefwoners. Dit zal gebeuren aan 
de hand van verkregen resultaten uit de verhuisgeneigdheid en de verhuismotieven. Hierna zullen er 
in hoofdstuk 9 conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gegeven voor verder 
onderzoek wanneer Huur op Maat ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. Tenslotte zullen de lijst van 
tabellen en grafieken, literatuurlijst en de bijlagen volgen. 

Om dit onderzoek te kunnen doen zal er gebruik worden gemaakt van een secundaire data analyse. 
Deze data bestaat uit een enquete uit 2009 onder de huurders van woningcorporatie "Domein" te 
Eindhoven, Best en Son en Breugel. Met de gegevens uit deze enquetes zullen de vragen worden 
beantwoord. Hierin zal een vergelijking worden gemaakt tussen de scheefwonende huurder en de 
'reguliere' huurder om zo aan te kunnen geven of er verschillen bestaan tussen beide groepen. 
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2. Scheefwonen: Wat is het en hoe werkt het? 

In dit hoofdstuk wordt een uitleg gegeven van het probleem scheefwonen. Om dit goed te kunnen 
doen wordt eerst een situatieschets gegeven van de werking van de sociale huursector op dit 
moment. Vervolgens wordt uitgelegd wat scheefwonen inhoud en hoe het tot stand komt. Tenslotte 
zal de huidige discussie betreffende dit onderwerp aan bod komen. 

2.1 De huidige woningmarkt 

Binnen deze paragraaf zal de huidige woningmarkt kort worden besproken. Er zal hier worden 
uitgelegd hoe de huurwoningsector op dit moment werkt en op wat voor wijze het inkomen een rol 
speelt. 

2.1.1 Werking van de huursector 

De huidige woningmarkt gaat ervan uit dat de woningbouwcorporaties lOrgen voor betaalbare 
huisvesting voor de lagere inkomens, de doelgroep. Dit gebeurt door de huurprijzen van hun 
woningaanbod niet marktconform te stellen, maar een gematigde huur te rekenen . Hiermee wordt 
bedoeld dat een woning die normaal €800,- per maand zou kosten, nu voor €500,- per maand wordt 
verhuurd . 
Naast de gematigde huren is er nog een mechanisme dat de doelgroep tegemoetkomt bij het huren 
van een woning, de huurtoeslag. Deze toeslag is in 2006 samen met de zorgtoeslag ingevoerd en 
verving de huursubsidie. Deze toeslag is een tegemoetkoming van de belastingdienst voor de 
huurders die eigenlijk teveel huur beta len in relatie tot hun inkomen. De toeslag geldt niet voor 
iedereen, er dient aan een aantal criteria te worden voldaan voordat de huurder huurtoeslag 
ontvangt . 
De criteria die terugkomen bij bepaling van de huurtoeslag zijn de leeftijd, huishoudens samenstelling 
en het inkomen/vermogen. Er wordt verband gelegd tussen de leeftijd en de huurprijs; als de huurder 
jonger is dan 23 jaar mag de huurprijs niet boven € 357,37 uitkomt, terwijl dit anders € 647,53 lOU 
zijn. Hiernaast bestaat het logische verband tussen de huurtoeslag en het inkomen. Bij een inkomen 
boven de € 21.450,- (alleenstaand) en € 29.125,- (medebewoners) krijgt de huurder geen toeslag 
meer. Zo probeert de overheid ervoor te lOrgen dat de huurtoeslag terecht komt bij de mensen die 
het echt nodig hebben, de doelgroep. 

2.1.2 Relatie tot het inkomen 

De aanpassing van de huurprijs in het huidige huursysteem is gelinkt aan het inkomen van de 
doelgroep . Op deze manier probeert men de huurprijs lo dicht mogelijk bij het inkomen te laten 
komen. Door deze huurmatiging aan te vullen met de huurtoeslag wordt de huurprijs voor (vooral) de 
doelgroep aangepast. Huurders met een hoger inkomen profiteren ook van de gematigde huren, 
maar ontvangen geen toeslag. Deze huurders zullen later verder worden besproken. 
In figuur 2.1 is een visuele weergave gegeven van de werking van de huurwoningmarkt en hoe het 
inkomen hierin een rol speelt. Er is geen direct verband tussen het inkomen en de huurprijs. 
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Figuur 2.1: systeem huidige huurmarkt 
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2.2 Scheefwonen 

In deze paragraaf zal het scheefwonen centraal staan. Er zal worden ingegaan op wat scheefwonen is 
en hoe dit begrip zich heeft ontwikkeld in lOwel Nederland als het buitenland. Verder zal de 
verschuiving van de focus binnen het scheefwonen en het voorkomen aan bod komen. 

2.2.1 Wat is scheefwonen 

Er is uitgelegd hoe de markthuur is omgezet naar een lagere, gematigde huur oorspronkelijk bedoeld 
voor de mensen met een lager inkomen. Het zijn niet aileen de mensen die afhankelijk zijn van de 
lagere huurprijs, die gebruik maken van een socia Ie huurwoning. De huurders met een hoger inkomen 
maken er ook gebruik van . Op deze manier woont iemand met een hoog inkomen in een relatief 
goedkope huurwoning. Met andere woorden, wanneer een huurder niet passend woont in financiele 
zin, dan spreken we over scheefwonen. 
Dit probleem van scheefwonen is en zal ook wei een belangrijk discussie-item blijven . De eerste 
aandacht voor dit probleem is afkomstig uit de nota Heerma, waarin het probleem wordt aangestipt 
en hierin pleitte hij ook voor een aanpak van dit probleem. In zijn optiek waren socia Ie huurwoningen 
niet bedoeld voor de huurders met een hoog inkomen. Na deze introductie in 1989 door de 
staatsecretaris bleef dit onderwerp een belangrijk punt van discussie binnen de woningmarkt. 

2.2.2 Scheefwonen buiten Nederland 

Niet aileen binnen Nederland wordt scheefwonen erkend als probleem, ook bij onze oosterburen 
heeft het hoog op de agenda gestaan. Naast de discussie is er hier vanaf 1981 ook de mogelijkheid 
gegeven om het scheefwonen tegen te gaan in de vorm van een extra huurdersbelasting. In het Duits 
heet dit 'Fehlbelegungsabgabe' wat vrij vertaalt foutief wonende heffing betekent. Deze regeling was 
door de verschillende bondsstaten verder in te vullen en hierin was dan ook enig onderscheid in waar 
te nemen. Het basisprincipe was dat over het gedeelte van de inkomensoverschrijding voor de socia Ie 
huurwoning een heffing werd gevraagd. 

2.2.3 Scheefwonen op dit moment 

De laatste paar jaren staat het probleem van scheefwonen weer steeds vaker in de spotlights wat 
mede wordt veroorzaakt door de aandacht vanuit de huursector zelf. Men wil de huursector gaan 
hervormen en hierbij ook het scheefwonen aanpakken. De precieze invulling van deze hervorming is 
nog niet duidelijk. Met een mogelijke komst van Huur op Maat wordt wei aangegeven dat het 
inkomen een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Naast de vraag hoe is ook de 'of' vraag van groot 
belang, moeten we de scheefwoners wei lo hard aanpakken? Vaak is het lo dat de goedkope socia Ie 
woningen bij elkaar geclusterd zijn binnen de wijk en worden bewoond door huurders met een 
relatief laag inkomen. In deze goedkope woningen zitten ook de scheefwoners die met hun hogere 
inkomen de segregatie van een wijk tegen kunnen gaan. Wanneer deze groep wordt aangepakt 
kunnen deze wegtrekken uit de wijk wat de segregatie kan bevorderen . Om deze reden wordt vaak 
gepleit voor aantrekkelijke huisvestingsalternatieven voor deze scheefwoners binnen dezelfde wijk. 
Binnen de data-analyse zal naar voren komen of deze huurders hier voor open zullen staan aan de 
hand van hun tevredenheid en verhuisgeneigdheid. 

2.3 Verschuiving van focus binnen scheefwonen 

Zoals al naar voren is gekomen in bovenstaand stuk heeft het begrip scheefwonen met de nota 
Heerma haar intrede gevonden. De reden dat het toen onder de aandacht kwam was vooral terug te 
vinden op het financiele vlak, er moest bezuinigd worden. Heerma wilde dat de huurders gingen 
wonen in een woning die paste bij hun inkomen. De gedachte achter dit idee was dat er met een 
doelmatiger benutte huurvoorraad meer mogelijkheden ontstaan voor huurverhoging die tegelijk 
vermindering van de subsidie-uitgaven betekende. 
Sinds de brutering geldt dit argument niet meer op deze wijze . Gedurende de jaren heen heeft het 
onderwerp scheefwonen zich ontwikkeld en is niet aileen de financiele factor nog van belang. 
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De politieke dimensie begint oak een steeds grotere rol te spelen. Natuurlijk is vandaag de dag het 
bezuinigen oak nag steeds aan de orde. De huursubsidie zal moeten veranderen maar bij wie komt 
deze verantwoordelijkheid te liggen? Gaan de corporaties deze subsidie beta len en zo ja hoe moeten 
ze dit dan doen? Dit kan aileen door een aanpassing van het huurbeleid wat ze in staat stelt am huren 
aan te passen. Door het aanpakken van scheefwonen komen er woningen vrij voor de doelgroep die 
lo weer minder toeslag nodig heeft. 
Naast al deze financiele redenen is het begrip scheefwonen lOals gezegd oak steeds meer een issue 
geworden. Steeds meer politiek partijen grijpen dit onderwerp aan am de aandacht te trekken. 
Scheefwonen wordt het middel dat kan dienen am het doe I, de aanpassing van het huurbeleid, te 
kunnen bereiken. Op welke manier dit zal gebeuren is nag niet duidelijk, maar wat vast staat is dat de 
verschuiving van pure financiele aandacht voor scheefwonen naar politieke(jfinanciele) aandacht 
heeft plaatsgevonden. 

2.4 Het voorkomen 

De omvang van het probleem scheefwonen is geen vast gegeven. Bij het aanduiden van een 
scheefwoner moet worden gewerkt met inkomens- en huurgrenzen. Deze grenzen liggen soms erg 
ver uit elkaar wat kan lOrgen voor een heel ander beeld. 
Volgens het VROM woont iemand scheef als de huurder meer dan 04.000,- verdient en minder dan 
050,- huur per maand betaalt. Deze grens ligt vrij haag zeker als die wordt vergeleken met die van 
het Centraal Plan Bureau; wanneer een huurder meer verdient dan €21.450,- (alleenstaand) en 
€29.000,- (samenwonend) woont deze volgens deze organisatie 'scheef'. Weer een andere grens 
werd gehanteerd door het kabinet Balkenende IV. In 2009 schreef Minister Van der Laan aan de 
tweede kamer dat socia Ie huurwoningen oak bedoeld zijn voor huishoudens met een inkomen tot 
€40.000,-. Er is gebleken dat 16% van de huurders bij corporaties meer verdienen dan dit bed rag. Met 
al deze verschillende grenzen is het logisch dat er discussies ontstaan over scheefwonen. Maar welke 
van deze grenzen is nu het meest redelijk en geeft de omvang van het 'probleem scheefwonen' aan? 
Aangezien dit onderzoek het scheefwonen betreft zal duidelijk moeten zijn wanneer iemand 
scheefwoont. Betreffende het inkomen zijn er grenzen vastgesteld in het BBSH (Besluit Beheer Socia Ie 
Huursector) en deze zullen worden gehanteerd in dit onderzoek. In onderstaande tabel zijn deze 
grenzen weergegeven. 

Inkomensgrenzen BBSH-doelgroep 
(1-1-2009 tot 1-1-2010) 

Eenpersoonshuishouden (65-) € 20.975 (1.748 per maand) 

Meerpersoonshuishouden (65-) € 28.475 (2.373 per maand) 

Eenpersoons-ouderenhuishouden (65+) € 19.800 (1.650 per maand) 

Meerpersoons-ouderenhuishouden (65+) € 27.075 (2.256 per maand) 

Tabel 2.1: Inkomensgrenzen BBSH-doelgroep per 1 januari 2009 

Een goedkope socia Ie huurwoning is bedoeld voor de doelgroep en wanneer een huurder significant 
meer verdient dan de bijbehorende inkomensgrens woont deze huurder scheef. Deze grenzen zullen 
gedurende dit onderzoek aangehouden worden. De bedragen die hier vermeld staan betreffen bruto 
bedragen. In de analyse zullen deze worden omgerekend naar netto maandbedragen am op deze 
manier de data te kunnen gebruiken en hiermee de scheefwoner te kunnen identificeren. Oak zullen 
er naast bovenstaande grenzen voor de doelgroep grenzen worden aangegeven voor de midden- en 
hogere inkomens. 
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3. Huur op Maat 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het onderwerp Huur op Maat. Er zal worden uitgelegd wat dit 
begrip inhoud en hoe het werkt. Na deze introductie zal er worden ingegaan op de voor- en nadelen 
die aan dit systeem verbonden zijn . Ook worden de veranderingen ten opzichte van het huidige 
huursysteem uitgelegd. Tenslotte zal de link met de kwaliteit van een woning worden besproken. 

3.1 Wat is huur op Maat 

Huur op Maat is een nieuwe manier om de huurprijzen van woningen te berekenen. Zoals al eerder 
uitgelegd worden de huurprijzen door de woningcorporaties aangepast naar een gematigd bedrag 
door korting te geven op de maximaal redelijke huur. Op deze manier willen zij de doelgroep in staat 
stellen om een woning te huren. Deze korting komt echter ook terecht bij de huurders die het niet 
nodig hebben en toch huren via een woningcorporatie. Met de komst van Huur op Maat zal dit gaan 
veranderen. In plaats van de algemene huurkorting die elke woning krijgt door de gematigde 
huurprijzen komt er een huurders gebonden korting. Dit wil zeggen dat de korting aileen nog zal 
worden verleend aan de huurders die het ook echt nodig hebben . De huurprijzen van de woningen 
zullen op deze manier meer gerelateerd worden aan de kwaliteit en de marktwaarde, twee begrippen 
die aan elkaar verbonden zijn. Omdat de korting terecht komt bij de doelgroep hoeven corporaties 
geen eisen meer te stellen aan inkomens en huishoudensgrootte (Kromhout, Cozijnsen & Burger, 
2009) . Hoe het werkt en wat er gaat veranderen zal achtereenvolgens worden uitgelegd. 

3.2 Werking van Huur op Maat 

Van iedere huurwoning die vrijkomt wordt door de corporatie de reele huurprijs bepaalt. Dit gebeurt 
door middel van het woningwaarderingsstel. Deze huurprijs kan voor iedere woning verschillende zijn 
afhankelijk van de woning-, locatie- en regio eigenschappen. 
Wanneer de (markt)huurprijs is bepaald, verleent de corporatie eventueel een huurkorting aan de 
huurder. Deze korting is afhankelijk van het inkomen van de huurder en de hoogte van de reele 
huurprijs. De hoogt van deze korting is vastgelegd in tabellen en deze zullen door de corporaties 
worden aangehouden. Aangezien het inkomen van groot belang is bij bepaling van de huurkorting zal 
deze ieder jaar worden getoetst. Bij een stijging of daling van het inkomen zal de huurkorting worden 
aangepast. Over de netto huurprijs (huurprijs die overblijft na de korting) kan de huurder vervolgens 
huurtoeslag aanvragen op dezelfde manier lOals nu gebeurd. 
Door de huurkorting wordt het voor de huurders met een hoger inkomen duurder om in een 
voorheen goedkope huurwoning te blijven zitten. Hiertegenover staat dat het voor de doelgroep 
mogelijk word om een betere woning te huren voor hetzelfde bed rag, door de korting op de 
huurprijzen die deze groep krijgt. lVIet andere woorden: er kan worden gezegd dat men meer waar 
krijgt voor hun geld. 
In figuur 3.1 is weergegeven wat Huur op Maat zal doen met de huurprijs van een bepaalde woning. 

Lageweg, Amersfoort 

Il1komen per jaal { 20.000 { 24.000 {28.000 { 32.000 { 36.000 { 42.000 

Huidig huurbeleid { 543 { 543 { 543 { 543 { 543 { 543 

Huur op Maat {471 {471 {477 { 528 { 579 { 620 

Figuur 3.1: Rekenvoorbeeld werking Huur op Maat (bron: www.huuropmaat.info) 

3.3 Voor- en nadelen van Huur op Maat 
Aan de invoering van het systeem Huur op Maat zitten een reeks voor- en nadelen vast. De voordelen 
zullen het zwaarst wegen, voornamelijk voor de doelgroep waarvoor dit systeem is bedoeld . Huurders 
die niet behoren tot de doelgroep en mogelijk scheefwonen zullen vooral te maken krijgen met de 
'nadelen' van het systeem. Dit is precies de bedoeling van Huur op Maat; de positie van de doelgroep 
verbeteren en de huidige woningmarkt hervormen . 
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3.3.1 Voordelen 
Huur op Moat vergroot de keuzemogelijkheden van huurder op de woningmarkt 
Met Huur op Maat worden meer woningen onder het bereik van de huurtoeslag gebracht. Oit geldt 
voor de doelgroep die meestal een lager inkomen heeft en dus de meeste korting krijgt op een 
woning. Hierdoor nemen de keuzemogelijkheden toe voor de mensen met een laag inkomen, de 
doelgroep. Ook mensen met een middeninkomen krijgen meer te kiezen. Ze kunnen nu ook reageren 
op woningen waarop vroeger aileen lage inkomens mochten reageren. Bovendien worden ook voor 
hen voorheen dure woningen met Huur op Maat betaalbaar gemaakt. 
fen betere verhouding tussen prijs en kwaliteit 
De huurprijzen die nu voor woningen gevraagd worden, zijn vaak heel verschillend, zonder een echt 
logische verklaring. Oat is ontstaan door allerlei regels, afspraken of praktische doelstellingen nu en in 
het verleden. 
Met Huur op Maat ontstaat een logische verhouding tussen prijs en kwaliteit. Niet aileen als de reele 
huurprijs gevraagd wordt in het geval bij een hoog inkomen, maar ook na de huurkorting heeft een 
betere woning een hogere prijs . De impact van kwaliteit wordt groter dan in de huidige situatie. 
De woningcorporatie zet hoar vo/kshuisvestingsgeld e!ficienter in 
Mensen kunnen in de huidige situatie jarenlang in een woning met een gematigde huur blijven 
wonen, terwijl hun inkomen intussen fors is gestegen. Mensen met een Huur op Maat contract en een 
hoger inkomen, kunnen ervoor kiezen in deze woning te blijven wonen. De huur die ze gaan beta len is 
dan echter niet langer een kunstmatig lage huur, maar zal worden aangepast naar de reele huur. Oat 
wil zeggen in overeenstemming met de kwaliteit en waarde van de woning. Ze profiteren dus niet 
meer van een huurkorting die ze gezien hun inkomen niet (meer) nodig hebben . Die korting gaat met 
Huur op Maat naar de mensen die het wei nodig hebben. 
Huur op Maat bevordert de doarstroming 
Op dit moment is verhuizen vaak onaantrekkelijk omdat de huidige huurwoning een lage huurprijs 
heeft en voor de nieuwe woning een actuele huurprijs of marktconforme koopprijs gevraagd wordt. 
Zelfs verhuizen naar een kleinere woning betekent vaak toch een hogere huur. Met Huur op Maat is 
de overstap makkelijker, omdat je aileen betaalt voor meer kwaliteit . Hiernaast stijgen de huren voor 
mensen met een hoog inkomen en betalen ze veel voor relatief slechtere woning. Door te verhuizen 
naar een woning met meer kwaliteit zal de huur mogelijk niet eens zoveel veranderen en komt de 
huidige woning vrij voor de doelgroep. Oit bevordert de doorstroming op de woningmarkt. 
De klool tussen huren en kopen wordt kleiner 
De huurprijzen van woningen komen met Huur op Maat meer in evenwicht met de prijzen van koop
woningen, aangezien de kwaliteit een grotere rol gaat spelen. Oat maakt de kloof tussen huren en 
kopen kleiner. Oit zal de doorstroming vanuit de huur- naar de koopsector stimuleren, een van de 
manieren om de verstopping op de woningmarkt te verminderen. 

3.3.2 Nadelen 

Huurders goon voor deze/lde kwaliteit meer huur betalen 
Met de komst van Huur op Maat is niet aileen de kwaliteit van de woning, maar ook het inkomen van 
belang. Zo gaat men bij een hoger inkomen meer beta len voor dezelfde woning. Oit zorgt ervoor dat 
er voor dezelfde kwaliteit een wisselende prijs wordt betaald. De prijs/kwaliteit verhouding kan 
hierdoor voornamelijk voor de scheefwoners ongunstig worden. 
fr komen verschillende huurprijzen bij dezelJde wonlng 
De huurprijs hangt af van het inkomen, dus tussen dezelfde woningen (in de straat) zullen er 
verschillen ontstaan tussen de huurprijzen. Overigens zijn die verschillen er nu ook al. Bij Huur op 
Maat zijn die verschillen gebaseerd op rechtvaardige uitgangspunten. 
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3.4 Veranderingen ten opzichte van het huidige huursysteem 
Wat gaat er met de komst van Huur op Maat veranderen voor de huurder? In deze paragraaf wordt 
ingegaan op deze vraag en wordt bekeken hoe dit nieuwe systeem omgaat met de huurder. 

3.4.1 Wat gaat er veranderen: 

• De belangrijkste verandering is dat woningcorporaties met Huur op Maat voor hun woningen 
geen generieke, onzichtbare huurkorting meer toepassen. De huren komen veel meer in 
overeenstemming met de kwaliteit en waarde van de woning. De maximaal redelijke huurprijs 
volgens het woningwaarderingsstelsel blijft de bovengrens; 

• In plaats van een generieke huurkorting geven de corporaties met Huur op Maat 
persoonsgebonden kortingen, afhankelijk van het inkomen van de huurder. Ais dat inkomen 
stijgt, wordt de korting lager. Hiervoor controleert de corporatie jaarlijks het inkomen van de 
huurders; 

• Met Huur op Maat zijn ook huurwoningen boven de aftoppingsgrens bereikbaar voor mensen 
met lage inkomens. Ze ontvangen een huurkorting en huurtoeslag. Verder kunnen ook 
mensen met middeninkomens een huurkorting krijgen . 

3.4.2 Wat verandert er juist niet: 

• Zittende huurders krijgen niet met Huur op Maat te maken; 
• Ook met Huur op Maat is het mogelijk huurtoeslag aan te vragen. Die wordt berekend op 

basis van de gekorte huur. Aan de hoogte van de huurtoeslag en de huur- en 
inkomensgrenzen in de regeling verandert niets; 

• Het woningwaarderingsstelsel blijft met Huur op Maat bestaan. De huren mogen dus niet 
hoger worden dan de maximaal redelijke huurprijs; 

• Ook aan de huurbescherming verandert niets, het gaat aileen om de huurprijs; 

• De totale inkomsten van de corporaties blijven ongeveer gelijk. 

3.5 Relatie tot kwaliteit van de waning 

Kwaliteit bepaalt de reele huurprijs, zowel in het huidige systeem als bij Huur op Maat. Het belang van 
de kwaliteit van een woning wordt aileen grater, aangezien de reele huurprijs van grote invloed is op 
de huurprijs die betaald dient te worden . Hierdoor wordt kwaliteit, samen met inkomen, de 
belangrijkste factor bij bepaling van de huurprijs. 
Hiernaast is al eerder duidelijk geworden dat er met Huur op Maat meer kwaliteit beschikbaar wordt 
voor de doelgroep, dat wil zeggen betere woningen worden betaalbaar. Men krijgt simpelweg meer 
woning voor hun geld. 
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4. Veldwerk 

In dit hoofdstuk zal worden uitgelegd welke data er is gebruikt bij dit onderzoek en op welke manier 
deze is verkregen. Hierna zal de representativiteit worden onderzocht. 

4.1 Data verzameling 

De gebruikte dataset voor dit onderzoek is, zoals al eerder vermeld, afkomstig van een 
woonbelevings-onderzoek van woningbouwcorporatie Domein. Stichting Interface is hierbij 
verantwoordelijk geweest voor het verspreiden en verzamelen van de enquetes. Hiervoor zijn 
meerdere personen benaderd die elk een eigen rayon kregen toegewezen van gemiddeld 250 
adressen waar zij enquetes moesten bezorgen en ophalen. Bij afwezigheid kregen huurders de 
mogelijkheid de enquete via een antwoordenvelop terug te sturen . Sommige huurders hebben de 
enquete via de post ontvangen en konden de enquete middels een antwoordenvelop retourneren. 
Huurders hebben ook de mogelijkheid gehad om de enquete via internet in te vullen . 
Het onderzoek heeft plaats gevonden onder bijna aile huishoudens die een woning huren via 
woningcorporatie Domein in Eindhoven, Best en Son en Breugel. Het gaat hier om een populatie van 
5932 huishoudens. Er is gevraagd naar de mening van (een van) de hoofdbewoner(s) van de woning. 
Van de 5932 benaderde huishoudens hebben er 2358 meegedaan aan het onderzoek. Dit brengt de 
respons van dit onderzoek op 39,8%. Doordat niet iedereen heeft gereageerd is er sprake van een 
steekproef. Om te controleren of op basis van deze steekproef uitspraken over de gehele populatie, 
aile huurders van Domein, mogen worden gedaan zal de representativiteit van de steekproef moeten 
worden bepaald. Ik volg hierbij Deursen & Leussink (2010). 

4.2 Representativiteit 

De representativiteit van de steekproef is bepaald met behulp van chi-kwadraat. Bij deze methode 
worden de gegevens van de enquete vergeleken met gegevens over de gehele populatie . Hierbij is, 
vanwege de grootte van de steekproef, een significantieniveau van a~.OOl aangehouden. De 
controlegegevens zijn afkomstig van woningcorporatie Domein en van de gemeente Eindhoven. 
Wanneer gebruik gemaakt is van gegevens van de gemeente Eindhoven zijn aileen de in Eindhoven 
woonachtige respondenten, die huren bij woningcorporatie Domein, meegenomen voor de bepaling 
van de representativiteit. De gegevens worden vergeleken op basis van de volgende kenmerken: 
leeftijd, geslacht, inkomen, nationaliteit van de bewoners, de samenstelling van het huishouden, 
woningtype, huurprijs, gemeente en bouwjaar van de woning. Een overzicht van de gevonden 
resultaten is weergegeven in tabel 4.1. Voor een uitgebreid overzicht van de berekening van de 
representativiteit wordt verwezen naar bijlage 2. 

Representativiteit van steekproef 

Kenmerk Chi2 Df Kans (p) 

Leeftijd (domein) 167,2 5 .000 

Geslacht (domein) 59,0 1 .000 

Inkomen Geen contra Ie gegevens 

Nationaliteit (gemeente) 525,0 1 .000 
Huishoudenssamenstelling (gemeente) 147,8 4 .000 

Woningtype (domein) 39,1 5 .000 

Huurprijs (domein) 16,3 2 ,000 

Gemeente (domein) 3,8 2 n,s. 

Bouwjaar (domein) 1,4 6 n,s , 

TabeI4.1: representativiteit van de steekproef 

De steekproef wijkt op een aantal kenmerken af van de gehele populatie. De meeste afwijkingen 
kunnen echter wei verklaard worden. Op volgende pagina zullen deze afwijkingen stapsgewijs worden 
verklaard. 
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Leeftijd: De steekproef wijkt significant af van de populatie (X,=167,2; df=5; p<.OOl) . De 
mensen in de categorie onder de 44 jaar zijn ondervertegenwoordigd . Tussen het verwachte aantal 
mensen dat tot deze categorie zou behoren en het daadwerkelijke aantal mensen dat heeft 
gereageerd is 31%. De mensen in de categorie 65 jaar en ouder zijn oververtegenwoordigd in de data; 
32% meer respondenten in deze categorie dan verwacht. Er kan worden gedacht dat oudere mensen 
meer tijd hebben en kunnen of willen maken (onder andere doordat zij vermoedelijk plichtsgetrouwer 
zijn) voor het invullen van de enquete dan jongere mensen . 
Inkomen: Voor inkomen kan de representativiteit niet gecontroleerd worden omdat er geen 
controle gegevens beschikbaar zijn . 
Geslacht: Er hebben meer vrouwen gereageerd dan verwacht (X,=59,O; df=l; p<.OOl) . Vrouwen 
zijn vermoedelijk vaker thuis en hebben daardoor waarschijnlijk meer tijd om een enquete in te 
vullen . 
Nationa/iteit: Zoals aangegeven worden aileen de respondenten woonachtig in de gemeente 
Eindhoven meegenomen in deze analyse . Dit vanwege het feit dat aileen hier controlegegevens voor 
besch ikbaar zijn. Uit de analyse blijkt dat mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit sterk zijn 
ondervertegenwoordigd . Er werden 448 respondenten in deze categorie verwacht maar er zijn slechts 
57 respondenten gevonden die tot deze categorie behoren (X,=525,O; df=l; p=.OOO). In dit onderzoek 
is gevraagd naar welke nationaliteit iemand heeft volgens zijn of haar paspoort. Respondenten met 
meerdere paspoorten, waaronder een Nederlands paspoort, zijn meegerekend tot de groep 
Nederlanders. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gemeente iemands nationaliteit heeft 
bepaald op basis van zijn of haar geboorteland. Het vergelijken van de nationaliteit volgens iemands 
paspoort met zijn of haar geboorteland geeft waarschijnlijk geen goede weergave van de 
werkelijkheid. 
Huishoudenssamenstelling: Voor respondenten uit Eindhoven is het aantal tweepersoons
huishoudens oververtegenwoordigd (X,=147,8; df=4; p<.OOl) . Dit zou gedeeltelijk verklaard kunnen 
worden doordat de groep ouderen oververtegenwoordigd is . Voor de respondenten uit Best en Son 
en Breugel kan dit niet gecontroleerd worden omdat hiervoor geen controlegegevens beschikbaar 
zijn. Het aantal respondenten dat woont in een appartement zonder lift is ondervertegenwoordigd 
(X,=39,l ; df=4; p<.OOl) . Vermoedelijk zijn dit woningen die tot de goedkope huurprijsklasse behoren. 
Deze categorie is eveneens ondervertegenwoordigd. Het is goed mogelijk dat de 
ondervertegenwoordiging van dit woningtype samenhangt met de ondervertegenwoordiging van 
personen onder de 44 jaar en het inkomen, maar voor dit laatste is al geconstateerd dat de 
controlegegevens ontbreken. 
Woningtype: De semi bungalow is oververtegenwoordigd als woningtype . Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met het feit dat dit type woning gelijkvloers is en mogel ijk vaker bewoond wordt door 
ouderen. Deze groep is oververtegenwoordigd bleek al uit bovenstaande informatie. 
Huurprijs: Er hebben minder mensen met een goedkope huurwoning gereageerd dan verwacht 
(X,=16,3; df=l; p<.OOl). Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat deze mensen mogelijk lager opgeleid 
zijn en het eventueellastig vinden om een dusdanige enquete in te vullen . 
Gemeente: De steekproef is wat betreft de verdeling over Eindhoven, Best en Son en Breugel, 
een representatieve afspiegeling van de populatie. Dit zijn de huurders van Domein. 
Bauwjaar: De steekproef is een representatieve afspiegeling van de woningen van Domein 
ingedeeld naar het bouwjaar. 

4.3 Resume van de representativiteit van de steekproef 

De resultaten van dit onderzoek zullen meer van toepassing zijn op huurders met een leeftijd van 65 
jaar en ouder, huurders met een Nederlands paspoort en tweepersoonshuishoudens. Voor de 
huurders met een leeftijd onder de 44 jaar en voor de huurders met een niet-Nederlandse 
nationaliteit zal dit onderzoek in mindere mate van toepassing zijn . Het onderzoek is ook minder ~ 

representatief voor huurders in een woning met een lage huurprijs. Deze bevindingen moeten in het M 

achterhoofd worden gehouden bij de uitkomsten van de analyses in dit onderzoek. 
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S. Omvang van het scheefwonen 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de omvang van het scheefwonen binnen de beschikbare 
data. Vervolgens zullen de verschillen die er bestaan tussen een scheefwoner en een huurder die 
passend woont worden opgespoord en besproken. Voor de tabellen behorende bij sommige figuren 
in dit hoofdstuk verwijs ik u door naar bijlage 3. 

5.1 Onderscheiden van de scheefwoners 

In deze eerste paragraaf zullen de scheefwoners worden ge·identificeerd in het databestand aan de 
hand van het inkomen, betaalde huurprijs en huishoudenssamenstelling. 

Tevredenheid 
woning 

Tevredenheid 
woonvorm 

Acceptatie van 
Huur op Maat 

Identifrceren en onderscheiden 
van sCheefwoner 

L

_T_e_vr_ed_e_n_he_id----"V 
Buurt r--

In bovenstaande figuur is in het blauwe kader aangegeven welke stappen uit het model in deze 
paragraaf worden behandeld. Ten eerste zullen er frequentietabellen worden opgevraagd van de 
inkomensklassen, inkomensverandering en de huurprijs. Deze huurprijs zal worden gehercodeerd 
naar een drietal klassen conform de klassen van het ministerie van VROM. Ten tweede zullen in 
relatie tot het inkomen en de huishoudenssamenstelling de doelgroepen worden geformuleerd. 
Tenslotte zal er een kruistabel worden gevormd tussen de opgestelde huurprijsklassen en de 
doelgroep waardoor vervolgens de scheefwoners kunnen worden ge·identificeerd. 

5.1.1 Inkomen en huurprijs 

In het model kan de eerste stap worden gezet: het identificeren van de scheefwoner. Dit is volgens 
het onderzoeksmodel te doen wanneer het inkomen en de huurprijs bekend is. Hiernaast wordt ook 
gevraagd naar een eventuele inkomensontwikkeling. Deze inkomensontwikkeling is vooral van belang 
bij de volgende paragraaf, maar zal alvast worden gepresenteerd om later te kunnen dienen als 
vergelijking. 

Huishoudens Inkomen 

Frequentie Percentage Cumulatief 

Minder dan 0400 858 40,5% 40,5% 
0400 - 0800 575 27,1% 67,6% 
0800 - (2000 250 11,8% 79,3% 
Meer dan (2000 438 20,7% 100,0% 

Totaal 2121 100% 
Tabel 5.1: HUishoudensmkomen 

Inkomensverandering 

Frequentie Percentage Cumulatief 

Ja, het inkomen wordt lager 282 13,5% 13,5% 
Nee 1654 79,1% 92,6% 
Ja, het inkomen wordt hager 154 7,4% 100,0% 

Totaal 2090 100% 

Tabel 5.2: Inkomensverandering 
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Huurprljs in klassen 

frequentie Percentage Cumulat ief 

Goedkoop 292 12,8% 12,8% 
Bereikbaar 1956 85,9% 98,7% 
Duur 30 1,3% 100,0% 

Totaal 2278 100% 
Tabel 5.3 : Huurprijs in klassen 

De grenzen van de huurprijsklassen zijn bepaald aan de hand van de grenzen die vastgesteld zijn door het ministerie van 
VROM (Belastingdienst, 2009 en Vogelaar, 2007). De goedkope huurprijsklasse is afgebakend door de 
kwaliteitskortingsgrens, dit is de grens waarvoor aile huishoudens met een laag inkomen huurtoeslag kunnen ontvangen. 
Deze grens lag tot juli 2009 op €348,99 per maand. De bereikbare huurprijsklasse wordt gevormd door de huren tussen de 
€348,99 tot (631,73 . Deze laatste huurprijs is de maximale huurtoeslaggrens, onder deze grens kunnen huishoudens voor 
een deel van de huur nog huurtoeslag ontvangen. Huurprijzen boven deze grens vallen in de huurprijsklasse duur. 

Uit tabellen 5.1 tot en met 5.3 blijkt dat bijna de helft van de huurders bij Domein in de laagste 
inkomensgroep zit en een vijfde van de huurders bevinden zich in de hoogste inkomenscategorie. De 
huurders verwachten over het algemeen geen inkomensverandering, slechts 20% houdt hier rekening 
mee . De woningvoorraad van Domein kenmerkt zich voornamelijk door bereikbare woningen . 

5.1.2 Huishoudentypen en doelgroepen 

Met de informatie uit voorgaande paragraaf kan de vervolgstap worden gezet richting de identificatie 
van de scheefwoners. Door de cijfers van het inkomen te koppelen aan de huishoudensamenstelling 
en de BBSH inkomensgrenzen kan er onderscheid worden gemaakt in doelgroepen . Dit betreft dan 
een drietal doelgroepen die gevormd kunnen worden : de primaire, secundaire en overige doelgroep. 
Deze doelgroepen zijn van belang om de koppeling te kunnen maken met de eerder opgestelde 
huurprijsklassen . 

Huishoudenstypen 
frequen tle Percentage Cumu latief 

Jonge alleenstaa nde « 30 jaar) 73 3,4% 3,4% 
Jonge tweepersoonshuishouden 
« 30 jaar) 28 1,3% 4,6% 
Middelbare alleenstaande 
(30 - 54 jaarl 275 12,6% 17,3% 
Middelbaar tweepersoonshuishouden 
(30 - 54 jaar) 114 5,2% 22,5% 
Gezin 320 14,7% 37,2% 
Eenoudergezin 250 11,5% 48,6% 
Oudere alleenstaande (55 - 74 jaar) 334 15,3% 64,0% 
Oudere tweeperssonshuishouden 
(55 - 74 jaar) 395 18,1% 82,1% 
Hoogbejaard 390 17,9% 100,0% 

Totaal 2179 100% 
Tabel 5.4: Huishoudenstypen 
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Figuur 5.1: Inkomens naar het type huishouden 
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Figuur 5.2: Inkomensverandering naar type huishouden 

In figuur 5.1 en 5.2 is te zien dat alleenstaanden en eenoudergezinnen minder verdienen dan de 
tweepersoonshuishoudens. Vooral de jongere categorieen verwachten een stijging in hun inkomen, 
wat logisch is aangezien deze groepen zich aan het begin van hun arbeidscarriere bevinden en nog 
veel groeimogelijkheden hebben binnen hun loopbaan en salaris . 
Wanneer de combinatie wordt gemaakt tussen de inkomens uit de vorige paragraaf en de 
huishoudenstypen ontstaat de primaire en secundaire doelgroep van de corporatie. Op de volgende 
pagina zal deze koppeling worden gemaakt. 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 



Door het ministerie van VROM is in het BBSH bepaald welke grenzen er gehanteerd moeten worden 
om te kunnen bepalen wanneer een huishouden tot de primaire doelgroep behoort. Dit zijn de 
grenzen die in paragraaf 2.4 zijn aangehaald als de te hanteren inkomensgrenzen binnen dit 
onderzoek. 

• Eenpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar, maximaal bruto jaarinkomen € 20.975 

• Eenpersoonshuishoudens 65 jaar of ouder, maximaal bruto jaarinkomen € 19.800 

• Meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar, maximaal brute jaarinkomen € 28.475 

• Meerpersoonshuishoudens 65 jaar of ouder, maximaal brute jaarinkomen € 27.075 
Er valt op dat bovenstaande grenzen bruto jaarinkomens zijn en er in tabel 5.1 netto maandinkomens 
weergegeven zijn. De netto maandinkomens zullen worden gebruikt, maar daarvoor zullen 
bovenstaande grenzen dus moeten worden omgerekend. Dit is gedaan door middel van een 
rekenmodel waarin een aantal zaken worden meegenomen. Er wordt van het brute jaarinkomen 
eerst teruggerekend naar een netto jaarinkomen. Hiervoor worden een aantal aspecten 
meegenomen: belastingen (opgedeeld in vier schijven), heffingskorting, arbeidskorting en eventueel 
ouderenkorting. De verschillende kortingen worden opgeteld bij het inkomen na belasting. Deze 
stappen worden doorlopen voor aile vier de bovenstaande groepen. Vervolgens wordt dit netto 
jaarinkomen gedeeld door dertien waardoor er een netto maandinkomen verkregen wordt. Deze 
gegevens zullen worden gebruikt om de doelgroep in te kunnen richtten. Ook voor de secundaire 
doelgroep is eenzelfde methode gehanteerd. 
De secunda ire doelgroep zijn de huishoudens die geen huurtoeslag ontvangen, maar ook niet 
zelfstandig een woning kunnen verkrijgen . Deze groep is daarom ook op de corporaties aangewezen 
om een woning te kunnen huren . Bij deze groep ligt de inkomensgrens boven de huurtoeslaggrens en 
onder de € 33.000,- bruto per jaar. Deze grens is overeenkomstig met de EU-beschikking voor de 
middeninkomens. Huishoudens met een inkomen boven dit bed rag worden bestempeld als de 
overige doelgroep. Dit zijn de huishoudens met hoge inkomens die niet afhankelijk zijn van de sociale 
woningbouw. De gehanteerde grenzen staan al geruime tijd ter discussie zoals al eerder in dit 
onderzoek naar voren is gekomen . Dit gaat dan vooral over de grens voor het middeninkomen. De in 
dit onderzoek gehanteerd grenzen zijn dan ook niet 'keihard', waarmee wordt bedoeld dat hier 
discussie over mogelijk is. Deze grens zal voor sommige te laag zijn als er bijvoorbeeld wordt gekeken 
naar de huishoudenssamenstelling. V~~r een groot gezin zal de grens eventueel aan de lage kant 
liggen. Toch zal er een grens moeten worden aangehouden om een identificatie te kunnen maken. 
Daarom is er op dit moment vastgehouden aan de bestaande grenzen. De discussie betreffende deze 
grenzen kan ervoor zorgen dat deze in de toekomst aangepast worden. Op dit moment is dat echter 
nog niet het geval. 
In onderstaande tabel 5.5 is de indeling van de doelgroepen weergegeven. 

Doelgroep 

Frequentie Percentage Cumulatief 

Primair 1175 56,1% 56,1% 

5ecundair 482 23,0% 79,1% 

Overig 438 20,9% 100,0% 

Totaal 2095 100,0% 

Tabel 5.5: De doelgroep 

5.1.3 Identificatie van de scheefwoners 

Nu bekend is hoeveel huishoudens er behoren tot de doelgroep kunnen deze gegevens worden 
gekoppeld aan de huurklassen zoals deze zijn vermeld in paragraaf 5.1. Door de combinatie van deze 
twee tabellen ontstaat er een kruistabel. Met deze kruistabel is het mogelijk om de scheefwoners te 
identificeren in het databestand en deze er vervolgens uit te filteren. Door deze splitsing zijn de 
verschillen te analyseren zoals opgesteld in de probleemstelling. 
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Financi€He scheefheid 

Huurprijs in klassen 

Goedkoop Bereikbaar Duur 

N % N % N % 

Primair 177 8,7% 962 47,1% 3 0,1% 

Doelgroep Secundair 64 3,1% 403 19,7% 5 0,2% 
Overig 20 1,0% 391 19,1% 19 0,9% 

Totaal 261 12,8% 1756 85,9% 27 1,3% 

Tabel 5.6: Identificatie scheefwoners 

Het begrip scheefwonen is uitgelegd en binnen dit onderzoek wordt het beperkt tot het goedkope 
scheefwonen. Concreet houdt dit in dat een huurder met een hoog inkomen in een goedkope woning 
woont. Wanneer dit wordt vertaald naar bovenstaande tabel behoren de huurders uit de categorie 
'overig' die wonen in een goedkope of bereikbare woning tot de scheefwoners. De groep overig is de 
groep die behoort tot de hoge inkomensklasse en lOU volgens velen niet thuishoren in de socia Ie 
huursector, zeker niet in een goedkope woning. In dit geval wonen deze mensen wei in een goedkope 
socia Ie huurwoning en om deze reden kunnen deze huurders worden gemarkeerd als scheefwoners. 
In tabel 5.6 is te zien dat 20,1% van de huurders van Domein behoort tot de categorie goedkoop 
scheefwonen. Dit cijfer is een gemiddelde van de gemeenten Eindhoven, Best en Son en Breugel. 

5.2 Verschillen tussen de 'reguliere' huurder en de scheefwoners 

In onderstaand overzicht van het onderzoeksmodel is in het blauwe kader aangegeven welk gedeelte 
van het model zal worden onderzocht. 

Arbeids
situatie 

Idenlificeren en ondersch ,den 
van scheelwoners 

Tevredenheid 
wOnlng 

Tevredenheid 
woonvorm 

Tevredenheid 
Buurt 

Acceptatie van 
Huurop Maat 

In deze paragraaf zullen de verschillen aan bod komen tussen de scheefwoners en niet scheefwoners. 
De variabelen die worden onderzocht zijn de huishoudenskenmerken, huidige opleiding
jarbeidssituatie en de woonduur. Om de verschillen te analyseren is er gekeken naar het meetniveau 
en de verdeling van de betrokken varia belen en aan de hand hiervan zijn de juiste toetsen gekozen. 
Om een verschilanalyse uit te kunnen voeren is er een variabele gemaakt betreffende het 
scheefwonen. Deze variabele heeft de scheefwoners ge'identificeerd lOals deze zijn gemarkeerd in 
tabel 5.6 en de overige respondenten zijn de niet-scheefwoners. Met deze variabele zullen de 
verscheidene analyses worden uitgevoerd. In bijlage 3 zijn de volledige testresultaten te vinden en 
een overzicht van aile gebruikte toetsen en hun uitkomsten. 
Per variabele zal eerst een kruistabel worden gemaakt met de variabele van het scheefwonen. 
Vervolgens zal er corresponderend met het meetniveau en de verdeling een analyse worden 
geselecteerd en uitgevoerd. De analyses zullen worden ondersteund door figuren waarin de 
eventuele verschillen zichtbaar zijn gemaakt. 
Er zal worden onderzocht of er verschillen bestaan in de bovengenoemde variabelen om een beeld te 
vormen van de huurders. Is een scheefwoner ook een heel ander type huurder dan een niet
scheefwoner? Heeft deze scheefwoner heel andere eigenschappen? Deze vragen zullen een antwoord 
geven op de eerste onderlOeksvraag lOals opgesteld in hoofdstuk 1. 
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S.2.1 Verschil in de huishoudenskenmerken 
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Figuur 5.3: Verschil in huishoudenstypen 

Om te kunnen toetsen of er een versch il bestaat moet eerst de juiste toets worden gekozen . Dit 
gebeurt aan de hand van het meetniveau en de verdeling van de variabele . Vervolgens komt er een 
waarde uit die moet worden vergeleken met een significantiegrens. In dit onderzoek is er een grens 
aangehouden van a:::; .OO1. Deze grens ligt vrij hoog, maar dit is ook noodzakelijk vanwege de grote 
omvang van de steekproef. 
Bij een analyse van de huishoudenstypen vallen een aantal versch illen op. Figuur 5.3 geeft een 
visualisatie van deze variabele. De variabele heeft een nominaal meetniveau en om deze reden is de 
Chi-kwadraat toets gebruikt. Met een p<O,OOl is er een significant verschil. Dit verschil zit dan 
bijvoorbeeld in de categorieen gezinnen en oudere tweepersoonshuishoudens. Ook is te zien dat er 
een groot verschil is binnen de middelbaar tweepersoonshuishoudens tussen scheefwoners en niet
scheefwoners. Deze gegevens worden ondersteund wanneer er naar figuur 5.4 wordt gekeken. Hierin 
is te zien dat de middelste leeftijdscategorieen het meest vertegenwoordigd zijn . De variabele leeftijd 
hoofdbewoner heeft een interval meetniveau en is normaal verdeeld. Er is daarom gebruik gemaakt 
van parametrische statistiek en de T-toets is gebruikt om het verschil te analyseren. De gegevens 
tussen de beide groepen komen redelijk overeen, maar in de categorie 30 tim 54 jaar is een 
significant verschil merkbaar tussen beide groepen (p<O,OOl). 
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Figuur 5.4: Verschil in leeftijd hoofdbewoner 
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Figuur 5.5: Verschil in burgerlijke staat 

Scheefwoner 

• Niet-scheefwoner 

Ik woon aileen Ik woon er met Ik woon er met Ik woon er aileen Ik woon er 
mijn partner mijn partner en 

kind(eren) 
met mijn 

kind(eren) 
samen met 

andere 
volwassenen (en 

met mijn 
kinderen) 

Figuur 5.6: Verschil in huishoudenssamenstelling 

Wederom is gekeken welke toetsen er gebruikt mochten worden. Voor zowel de burgerlijke staat als 
de huishoudenssamenstelling geldt dat het nominale varia belen zijn en er gebruik moet worden 

gemaakt van de Chi-kwadraat toets. De variabele aantal bewoners is van een ratio meetniveau, maar 
is niet-normaal verdeeld dus er zal een non-parametrische analyse worden gebruikt, de Mann 
Whitney U-test. 
In de figuren 5.5 en 5.6 valt op dat een ruime meerderheid van de scheefwoners getrouwd is en dat 
de groep niet-scheefwoners een significant verschillend beeld laat zien (p<O,OOl). Dit wordt 
ondersteund door het feit dat de he 1ft van de scheefwoners samen met een partner woont (54,5%) of 
met partner en kinderen (28,1%). Deze variabele is wederom significant met p<O,OOl. Bij de niet
scheefwoners zitten juist een groot aantal huishoudens in de categorie aileen wonend. De gegevens 
uit figuur 5.7 sluiten aan bij de gevonden waarden en deze figuur laat zien dat een ruime meerderheid 
van de huishoudens een grootte heeft van twee. Met p=O,924 bestaat er echter geen significant 
verschil tussen beide groepen. 
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Figuur 5.7: Verschil in aantal bewoners 
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In figuur 5.8 en 5.9 is het verschil in inkomenssituatie tussen beide groep weergegeven. Er is bij het 
inkomen een significant verschil te zien. De variabele is van een ordinaal meetniveau en is niet 
normaal verdeeld . Daarom is er gebruik gemaakt van de Mann Whitney U-test. Aile scheefwoners 
behoren tot de hoogste klasse (p=O,OOO). De uitkomst van bovenstaande toets is te verwachten 
aangezien de scheefwoners zijn ingedeeld volgens inkomen en dus ook wei in deze klasse moeten 
vallen. Bij de inkomensverandering is geen significant verschil waarneembaar (p=O,085) . Voor deze 
variabele is gebruik gemaakt van de Chi-kwadraat toets . Dit vanwege het feit dat de variabele van 
nominaal meetniveau is. 
Uit deze paragraaf is gebleken dat scheefwoners zich vooral bevinden in de middelbare- en oudere 
leeftijdscategorie. De huishoudens die scheefwonen bestaan vaak uit twee personen en in ongeveer 
een kwart van de gevallen hebben deze huishoudens ook kinderen. Deze gegevens ondersteunen de 
theorie dat een huishouden niet direct scheefwoont, maar eigenlijk door de tijd heen scheefgroeit. 
Door in de volgende paragraven de woonduur en arbeidssituatie mee te nemen kan hier mogelijk 
meer bewi's voor worden evonden. 
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Figuur 5.8: Verschil in inkomenssituatie Figuur 5.9: Verschil in verwachtte inkomensontwikkeling 

5.2.2 Verschil in de arbeidssituatie en opleidingsniveau 

Binnen deze paragraaf zal worden ingegaan op de arbeidssituatie en het opleidingsniveau van de 
hoofdbewoner, maar ook van diens partner. In de voorgaande paragraaf was al te zien dat vooral de 
niet-scheefwoners vaak aileen, of aileen met hun kinderen wonen. Mede vanwege deze reden zijn er 
ook een duidelijk lager aantal waarnemingen te zien wanneer er wordt gekeken naar de situatie van 
de partners. Een andere verklaring voor dit lage aantal waarnemingen is dat niet-scheefwoners vaak 
eenverdieners zijn . Bij de scheefwoners he eft ongeveer een vierde geen partner, waar de niet
scheefwoners in twee derde van de gevallen geen partner hebben. Deze waarneming zal worden 
meegenomen in de analyse van de tabellen 5.7 en 5.8. 
Er worden in deze tabellen vier verschillende arbeidssituaties onderscheiden: fulltime werkend, 
parttime werkend, met pensioen of VUT en werkzoekend. Een viertal andere vormen die in de 
enquete gevraagd zijn worden hier niet onderzocht. Dit vanwege het feit dat de vier genoemde 
aspecten de belangrijkste informatie voor dit onderzoek bevatten. De overige vier categorieen waren: 
Vrijwilligerswerk, studerend, Huishoudelijk werk en arbeidsongeschikt. 
Deze varia belen zijn allen dichotome varia belen. Om deze reden is de Chi-kwadraat toets gebruikt om 
de verschillen te analyseren. 
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In onderstaande tabellen zijn de arbeidssituatie van de hoofdbewoner en partner weergegeven. Uit 
tabel 5.7 blijkt dat er een duidelijk verschil te zien is wanneer er wordt gekeken naar de rij fulltime 
werkend (X2=61,8; df=l; p<.OOl). Bij de groep die scheefwoont is te zien dat bijna de helft fulltime 
werkt tegenover een kwart van de niet-scheefwoners. Bij de overige rijen is geen duidelijk verschil 
zichtbaar. In tabel 5.8 is de situatie van de partner weergegeven en ook daar blijkt dat er bij fulltime 
werkend een groot verschil zit (X2=61,6; df=l; p<.OOl). Wederom heeft bijna de helft een fulltime baan 
en bij de niet-scheefwoners is dit maar een gering aantal. Bij de rij pensioen of VUT is een verschil te 
zien waarbij de niet-scheefwoners (44,7%) meer vertegenwoordigd zijn dan de scheefwoners (27,9%). 
Dit is te zien in het significante testresultaat X2=2s,4; df=4; p<.OOl. Deze resultaten geven de 
belangrijkste verschillen tussen beide groepen weer. Voor een totaaloverzicht van de 
significantieniveaus en toetsen verwijs ik u door naar bijlage 3. 
Onderstaande tabellen 5.7 en 5.8 laten zien dat binnen de groep scheefwoners vaak lOwel de 
hoofdbewoner als de partner een (fulltime) baan heeft en het hierbij horende dubbele inkomen. 

Arbeidssituatie hoofdbewoner 

Scheefwonen 

Scheefwoner Niet·scheefwoner Totaa l 
N % N % 

Fulltime werkend : ~ee 175 43,4% 366 23,7% 541 
228 56,6% 1177 76,3% 1405 

Totaal 403 100,0% 1543 100,0% 1946 

Parttime I Ja 81 20,1% 281 22,3% 362 

werkend I Nee 322 79,9% 1262 81,8% 1584 

Totaal 403 100,0% 1543 100,0% 1946 

Met pensioen of I Ja 122 30,3% 569 36,9% 691 

VUT I Nee 281 69,7% 974 63,1% 1255 

Totaal 403 100,0% 1543 100,0% 1946 

Werkzoekend 
I Ja 11 2,7% 111 7,2% 122 

I Nee 392 97,3% 1432 92,8% 1824 

Totaal 403 100,0% 1543 100,0% 1946 
TabeI5.7: Arbeidssituatie hoofdbewoner 

Arbeidssituatie partner 

Scheefwonen 
Scheefwoner Niet-sci]eefwoner Totaa l 

N % N % 

Fulltime werkend I ~ee 135 40,1% 90 15,6% 225 
202 59,9% 487 84,4% 689 

Totaal 337 100,0% 577 100,0% 914 

Parttime I Ja 63 18,7% 59 10,2% 122 

werkend I Nee 274 81,3% 518 89,8% 792 

Totaal 337 100,0% 577 100,0% 914 

Met pensioen of I Ja 94 27,9% 258 44,7% 352 

VUT I Nee 243 72,1% 319 55,3% 562 

Totaal 337 100,0% 577 100,0% 914 

Werkzoekend 
I Ja 9 2,7% 33 5,7% 42 

I Nee 328 97,3% 544 94,3% 872 

Totaal 337 100,0% 577 100,0% 914 
Tabel 5.8: Arbeidssituatie partner 

Na de arbeidssituatie wordt er ook gekeken naar het opleidingsniveau van wederom lOwel de 
hoofdbewoner als de partner. Beide variabelen behorende tot het opleidingsniveau hebben een 
ordinaal meetniveau en de verdeling is niet normaal. Om deze reden wordt er gebruik gemaakt van 
non-parametrische statistiek. In dit geval is dat de Mann Whitney U-test. 
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Uit lOwel figuur 5.10 en 5.11 blijkt dat het opleidingsniveau van de groep scheefwoners hoger ligt dan 
dat van de niet-scheefwoners (p<.OOl). Vanaf het middelbaar beroepsonderwijs is er een duidelijk 
verschil te zien in de percentages in het voordeel van de scheefwoners. Bij een hoger opleiding kan 
ook een beter betaalde baan horen. Dit is niet vanzelfsprekend, maar wei waarschijnlijk. In 
combinatie met de arbeidssituatie kan er worden verwacht dat de groep scheefwoners met een 
hogere opleiding en vaker een fulitime baan een hierbij horend hoger huishoudensinkomen heeft. Dit 
verklaart ook waarom ze behoren tot de scheefwoners : het huishouden heeft een te hoog inkomen 
ten opzicht van de betaalde huur. 
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5.2.3 Woonduur 
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Figuur 5.10: Opleidingsniveau hoofdbewoner 
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Figuur 5.11: Opleidingsniveau partner 

Binnen deze paragraaf zal worden onderzocht of er een duidelijk verschil bestaat in de woonduur 
tussen beide groepen. Ook word geprobeerd te ontdekken of binnen de groep scheefwoners iemand 
al vanaf de inschrijving scheefwoont (korte woonduur) of dat men scheef is gegroeid door de jaren 
heen vanwege een stijging van het huishoudensinkomen (lange woonduur). 
De gebruikte toets bij een analyse van de woonduur is de Mann Whitney U-test. Deze is gebruikt 
vanwege het feit dat de variabele een interval meetniveau heeft, maar niet normaal verdeeld is. De 
toets en figuur 5.12 laten geen significant verschil zien in de woonduur tussen de beide groepen 
(p=O,351). In voorgaande stukken is al kort ingegaan op de woonduur en was de vraag of een 
scheefwoner direct scheefwoont of eerder 'scheefgroeit' door de jaren heen. 
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Bovenstaande bevindingen geven geen uitsluitsel van een van de twee verschijnselen, maar geven 
juist aan dat beide gevallen mogelijk zijn. 
Scheefwonen vanaf de inschrijving bij een huurwoning lOU niet mogelijk moeten zijn, omdat een 
corporatie bij het toewijzen van een huurwoning een inkomenstoets behoort te doen. Uit een 
onderzoek van het Amsterdamse adviesbureau Van Nimwegen blijkt echter dat bijna de helft van de 
corporaties deze toets niet uitvoert. Hierdoor bestaat de kans dat bij een vrijkomend huis iedere 
woninglOekende kan reageren, dus ook die met een te hoog inkomen voor de woning. Corporaties 
die deze toets niet hanteren vinden deze vaak overbodig, omdat zij menen dat in de praktijk de 
woningen wei naar de primaire doelgroep gaan. Wanneer men wei grenzen hanteert zijn deze soms 
veel te ruim, tot zelfs €45.000, - in de Randstad. (Verbraeken, april 2010) 
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Figuur 5.12: Woonduur 

5.3 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is er een identificatie gemaakt van de scheefwoners door onderscheid te maken in 
drie doelgroepen en drie huurklassen. Deze twee gegevens zijn vervolgens aan elkaar gekoppeld. 
Hieruit kwam naar voren dat 20,1% van de huurders (441 huishoudens) behoort tot de categorie 
scheefwoners. Dit zijn de huishoudens die te veel verdienen ten opzichte van de huur die ze betalen. 
De scheefwoners behoren het meest tot de categorie middelbaar tweepersoonshuishouden, gezin en 
ouder tweepersoonshuishouden. Deze huurders wonen samen met hun partner (54,5%) of met 
partner en kinderen (28%). Hiernaast laat de groep niet-scheefwoners een beeld zien van een grote 
verscheidenheid aan huishoudenstypen en vooral een concentratie bij het aileen wonend (46,4%) of 
samenwonend met partner (26,4%). Hieruit blijkt al dat veel niet-scheefwoners zonder partner wonen 
en wanneer de arbeidssituatie wordt bekeken wordt dit bevestigd. Het huishouden dat scheefwoont 
bestaat vaak uit twee personen die in een groot dee I van de gevallen ook beide een fulltime baan 
hebben, terwijl de niet-scheefwoners vaak eenverdieners zijn. Een scheefwoner heeft ook vaker een 
hogere opleiding gevolgd wat kan corresponderen met een beter betaalde baan. In de woonduur is 
weinig verschil op te merken tussen beide groepen. Binnen de categorie scheefwonen is geen 
uitsluitsel te geven over hoe iemand scheef komt te wonen. Is dit direct bij de inschrijving of vanwege 
een inkomensstijging door de jaren heen? 
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6. De tevredenheid 

In het onderstaande modeloverzicht IS In het blauwe vierkant kader aangegeven welke variabelen 
worden onderzocht. In de rode ovale kaders is weergegeven welke relaties/verbanden aan bod zullen 

komen. 

I '\ I Arbeids- Huur 
silualie 

Male van ~ ~ ~I / Huidig Inkomen scheefwonen I Opleidings- I' V 
niveau I InKomens- I Huishoudens I II ontwikkelin9. 

kenmerken V 
~ ~ Identiflceren en ondersen iden I Woonduur 

van seneefwoner 

Tevredenheid I 
woning r 

Tevredenheid 

~ woonvorm 

Tevredenheid l' 
Buurt I 

-

II Iota Ie 
levredenheid 

~~ 
~. Verhuis- J 

geneigdheid 

/ 

Acceplalie van 
Huur op Maal 

In dit hoofdstuk wordt de tevredenheid van de huurder onderzocht, waarbij deze zal worden 
opgesplitst in tevredenheid met de woning, woonvorm en de buurt. Er zal weer onderscheid worden 
gemaakt tussen scheefwonende en niet-scheefwonende huurders om te onderzoeken of een 
scheefwoner tevredener is en mogelijk om die reden blijft zitten in de huidige woning. De verbanden 
tussen de verschillende vormen van tevredenheid en de groepen scheefwoners en niet-scheefwoners 
zullen worden geanalyseerd met twee verschillende toetsen. Bij de rapportcijfers van de 
tevredenheidsvariabelen zijn de data normaal verdeeld en is het meetniveau ratio waardoor de T
toets gebruikt mag worden. De overige data zijn niet normaal verdeeld en om deze reden wordt hier 
de Mann Whitney U-test gebruikt. Met overige data worden de overige vragen bij elke variabele van 
tevredenheid bedoeld . De complete toetsen zijn te vinden vanaf bijlage 4 en in dit hoofdstuk zullen de 
belangrijkste resultaten worden gepresenteerd . 

6.1 Tevredenheid met de woning 

Bij de tevredenheid met de woning wordt gekeken naar een drietal zaken: de grootte van de woning 
(per ruimte), de voorzieningen in de woning en de technische staat van de woning. Ook wordt er 
gevraagd naar een totaalscore van de gehele woning. Deze totaalscore zal eerst worden geanalyseerd 
op verschillen en vervolgens zal er een niveau omlaag worden gegaan naar de drie afzonderlijke 
punten. Ook hier zu"en mogelijke verschi"en worden geanalyseerd om te onderzoeken of er op dit 
niveau duidelijke verschillen zijn, waar die in de totaalscore mogelijk niet te vinden zijn. 
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Figuur 6.1: rapportcijfer tevredenheid met de woning 
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Wat opvalt aan figuur 6.1 is dat er weinig verschil in de tevredenheid met de woning zit tussen de 
twee groepen. Deze figuur dient als ondersteuning van de test resultaten, want met een p=0,451 is de 
gebruikte T-toets niet significant. Er is daarom te concluderen dat er in de tevredenheid met de 
woning geen verschillen merkbaar zijn. Om te zien of er binnen deze variabele nog accenten liggen 
zullen de drie deelgebieden worden bekeken. 

In onderstaande drie figuren is eenzelfde trend te zien als in fjguur 6.1. Hier zijn de resultaten 
wederom niet significant met waardes van respectievelijk p=0,510; p=0,464 en p=0,709. De niet
scheefwoners zijn wederom niet significant meer tevreden. Op sommige subgebieden zijn de 
scheefwoners zelfs ontevreden, vooral wat betreft de grootte van de woning. Zo geeft een subvraag 
m.b.t. de tevredenheid over de grootte van de woonkamer een significante score (p=O,OOl). Dit gaat 
erg diep om van grote betekenis te zijn. Het is puur ter illustratie van mogelijke kleine verschillen in 
deze subgroepen. Wat niet wegneemt dat er in de tevredenheid met de woning als geheel geen 
verschil bestaat tussen beide groepen. 
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Figuur 6.2: rapportcijfer grootte van de woning 
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Figuur 6.3: rapportcijfer voorzieningen in de woning 
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Figuur 6.4: rapportcijfer technische staat v/d woning 
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6.2 Tevredenheid met de woonvorm 

Bij deze vorm van tevredenheid wordt er gevraagd naar de tevredenheid met de ruimtes rondom de 
woning. Voor de eengezinswoningen betreft dit de tevredenheid met het achterpad op verschillende 
aspecten. Voor de meergezins woonvorm betreft het vervolgens de tevredenheid met het 
woongebouw. 

In onderstaande figuren 6.5 en 6.6 is te zien dat er weinig verschil bestaat in de tevredenheid met de 
woonvorm tussen beide groepen . De T-toetsen benadrukken dit met respectievelijk p=O,651 en 
p=O,138. Beide toetsen zijn dus niet significant en geven geen verschil weer. Ook in de afzonderlijke 
vragen die tot deze totaalscores leiden zijn geen significante verschillen te ontdekken. Wederom is te 
zien, net als in de vorige paragraaf dat men overwegend tevreden is. 
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Figuur 6.5: rapportcijfer tevredenheid eengezinswoonvorm 
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Figuur 6.6: rapportcijfer tevredenheid meergezinswoonvorm 

6.3 Tevredenheid met de buurt 

De tevredenheid met de buurt wordt op drie vlakken gemeten: de kwaliteit van voorzieningen, 
aanwezige overlast en tevredenheid met de bewoners. Allereerst zal er weer worden gekeken naar de 
totaalscore van deze variabele om al direct te ontdekken of er significante verschillen bestaan tussen 
beide groepen. 
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Figuur 6.7: rapportcijfer tevredenheid met de buurt 

Bij tabel 6.7 valt wederom op dat er niet veel verschil bestaat tussen beide groepen (p=O,147). De 
totaalscore geeft niet direct een verschil aan, maar mogelijk valt er nog iets te zeggen over de drie 
afzonderlijke gebieden. 
De drie afzonderlijke gebieden binnen de tevredenheid met de buurt laten ook geen significante 
verschillen zien. De testresultaten van de uitgevoerde T-toetsen bedragen respectievelijk p=O,23; 
p=O,298 en p=O,031. Bij de grootte van de steekproef zijn dit geen significante resultaten, vanaf 
a~.OOl is het resultaat pas significante te noemen. Ais we iets dieper op de tevredenheid met de 
buurt ingaan, d.w.z. nog een niveau dalen, vinden we binnen het onderwerp bewonerssamenstelling 
significante verschillen. Deze verschillen zitten in de volgende punten: socia Ie controle (p=O.OOl), 
gedrag jongeren (p=O,OOl), gedrag buurtbewoners (p=O,OOl) en verhouding allochtoon/autochtoon 
(p=O,002). De verschillen op dit niveau geven kleine accenten binnen deze variabele weer, maar de 
gehele variabele vertoont geen verschil. Deze bevinding zal worden aangehouden. 
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Figuur 6.8: rapportcijfer kwaliteit van voorzieningen in de buurt 
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Figuur 6.9: rapportcijfer overlast in de buurt 
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6.4 Totale tevredenheid 
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Figuur 6.10: rapportcijfer bewonerssamenstelling in de buurt 

In dit gedeelte wordt er gevraagd naar de totale tevredenheid met de gehele woonsituatie. 
Net als bij de drie aflOnderlijke tevredenheidsvariabelen is ook hier geen significant verschil te 
bemerken (p=0,678). Deze totaalscore is een goede controlevraag op de deelgebieden om te zien of 
men daar anders antwoordt. Dit blijkt hier niet het geval te zijn . Om de totale tevredenheid verder te 
bevestigen worden er nog een tweetal vragen gesteld: hoe tevreden is men met de prijsjkwaliteit 
verhouding en lOU men anderen dezelfde woonsituatie aanraden. De tabellen behorende bij deze 
vragen zijn terug te vinden in bijlage 7. Ook uit deze twee testen komen geen significante resultaten 
naar voren met respectievelijk p=0,489 en p=0,012. 
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Figuur 6.11: rapportcijfer totale tevredenheid 

Naast dat de totale tevredenheid aflOnderlijk wordt bekeken heeft deze ook een relatie met de drie 
deelgebieden van de tevredenheid. Doormiddel van een multiple regressie analyse zal worden 
achterhaald in hoeverre elke variabele van invloed is op die totale tevredenheid . Dit wordt opgedeeld 
in de relatie voor eengezins- en voor meergezinswoningen. Voordat deze analyse mag worden 
uitgevoerd moet er worden gecontroleerd of de varia belen het juiste meetn iveau hebben, normaal 
verdeeld zijn en of er geen sprake is van multicolliniariteit. Eerder hebben we al kunnen constateren 
dat de varia belen van de tevredenheid allemaal een ratio meetniveau hebben en normaal verdeeld 
zijn . Wanneer er echter wordt gekeken naar de multicolliniariteit stuiten we op een probleem. Deze 
term geeft aan of bepaalde onafhankelijke va ria belen een te sterke samenhang hebben met elkaar. Er 
wordt hiervoor een grens aangehouden van r >.50 en wanneer deze waarde wordt overschreden zal 
er een oplossing moeten worden gevonden. Er blijkt een correlatie boven deze grens te zijn tussen de 
varia belen tevredenheid woongebouw en tevredenheid woning (0,647) en tussen tevredenheid 
woongebouw en tevredenheid buurt (0,583). Een overzicht van de gehele correlatiematrix is terug te 
vinden in bijlage 7. 
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Beide gevonden correlaties zijn te hoog om zonder iets te doen een regressie analyse uit te voeren. In 
beide gevallen van multicolliniariteit blijkt de tevredenheid met het woongebouwd een ral te spelen. 
Door deze variabele niet mee te nemen in de analyse is het probleem opgelost en kan de analyse 
worden uitgevoerd. De methode die wordt gekozen bij de regressieanalyse is de stepwise methode, 
om zo een duidelijk beeld te krijgen welke van de drie varia belen de beste en spaarzaamste 
voorspelling geeft van de totale tevredenheid . 

6.4.1 Relatie totale tevredenheid en deelgebieden tevredenheid voor eengezinswoonvorm 

Bij een regressie toets zijn er een aantal waarden van belang, dit zijn de: F, R2adjusted en de 
afzonderlijke beta's. In onderstaande tabel6 .1 zijn deze uitkomsten weergegeven. 

Variabelen Betais R2 adjusted F-waarde 
Tevredenheid buurt 0,521 

Tevredenheid woning 0,298 0,699 909,4 

Tevredenheid woonvorm 0,215 

Tabel 6.1: regressieanalyse eengezinswoonvorm totale tevredenheid 

Wat zeggen deze waardes? Allereerst de F-waarde; deze waarde staat voor de spaarzaamheid van de 
oplossing, d.w .z. dat bij een hoger F waarde de oplossing spaarzamer is. Deze waarde is vooral van 
belang wanneer de stepwise methode wordt gebruikt. Er is te zien dat de tevredenheid met de buurt 
de spaarzaamste oplossing geeft en afzonderlijk het meeste verklaart van het totaal. De R2-adjusted 
geeft aan in welke mate de afzonderl ijke variabelen de totale tevredenheid verklaren. In dit geval is 
dat O,569xlOO%= 56,9%. Ais laatste zijn er de beta's behorende bij de drie tevredenheids variabelen 
die de afzonderlijke bijdrage van elke variabele weergeven . Er valt dan op dat de tevredenheid met de 
buurt de grootste bijdrage heeft en deze dan ook het belangrijkste is voor de totale tevredenheid . 

6.4.2 Relatie totale tevredenheid en deelgebieden tevredenheid voor meergezinswoonvorm 

In deze paragraaf zal eenzelfde toets worden uitgevoerd als hiervoor, maar dan voor de meergezins
woonvorm. Wederom zullen de resultaten worden uitgelegd en vergeleken met bovenstaande 
resultaten. Zoals al uitgelegd is de tevredenheid met de woonvorm weggelaten uit de analyse om 
geen te hoge multicolliniariteit tussen de variabelen te hebben . 
Voor de analyses is wederom de stepwise methode gebruikt. In tabel 6.2 zijn de resultaten van deze 
toets weergegeven . 

Variabelen Beta's R2 adjusted F-waarde 
Tevredenheid Buurt 0,584 

Tevredenheid woning 0,343 
0,659 1944,8 

Tabel 6.2: regressieanalyse meergezinswoonvorm totale tevredenheid 

Wat valt er op aan bovenstaande tabel? Wederom is te zien dat de tevredenheid met de buurt de 
beste voorspelling geeft van de totale tevredenheid. Deze variabele geeft de hoogste beta. Dit geeft 
de afzonderlijke bijdrage aan. Bij de r2 adjusted valt op dat de voorspelling bijna even goed is al die bij 
de analyse van de eengezinswoonvorm. Wanneer de F-waarde wordt bekeken valt er wei een verschil 
op met de vorige analyse. De F-waarde is veel hoger wat aangeeft dat deze oplossing spaarzamer is 
dan die ui de vorige analyse. Dit is ook logisch aangezien hier met twee variabelen bijna hetzelfde 
wordt voorspeld dan met drie variabelen in voorgaande analyse. 
Er kan worden geconcludeerd dat ook hier, net als bij de eengezinswoonvorm, de tevredenheid met 
de buurt van het graotste belang is. 
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6.5 Samenvatting 

Wat opvalt is dat er geen significante verschillen zijn in de tevredenheid tussen de scheefwoners en 
niet-scheefwoners. Aangezien de scheefwoners een veel betere/beter passende woning kunnen 
krijgen zouden ze mogelijk ontevreden zijn met de huidige situatie en daarom willen verhuizen. Dit 
blijkt niet het geval te zijn. Net als bij de totale tevredenheid is in geen van de drie afzonderlijke 
varia belen van tevredenheid een significant verschil zichtbaar. Uit deze bevindingen kan worden 
opgemaakt dat vanuit de tevredenheid aileen niets valt te concluderen betreffende de acceptatie van 
Huur op Maat. Hiervoor zal eerst de verhuisgeneigdheid ook moeten worden onderzocht. Wanneer er 
toch wat van de tevredenheid wordt meegenomen blijkt dat de tevredenheid met de buurt het meest 
van belang is van de drie tevredenheidsvariabelen. Deze variabele geeft de beste voorspelling van de 
totale tevredenheid van de huurder. De buurt blijkt erg van belang te zijn voor de scheefwoners bij 
een beoordeling van hun tevredenheid. 
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7. Verhuisgeneigdheid en verhuismotieven 

In onderstaand modeloverzicht is in het blauwe vierkant kader aangegeven welke variabele zal 
worden onderzocht. In het rode ovale kader is te zien welke relatie/verband aan bod zal komen. 

Identlfice rcn en ondorschaidtln 
van scheefwo n rs 

Tevredenheid 
woning 

T evredenheid 
woonvorm 

Tevredenheid 
Buurt 

totale 
tevredenheid 

Acceptatie van 
Huur op Maat 

In dit hoofdstuk komt de laatste onderzoeksvariabele aan bod, de verhuisgeneigdheid van de beide 
groepen. We hebben al kunnen constateren dat er bij de tevredenheid weinig verschil te vinden was 
tussen beide groepen; is dit bij de verhuisgeneigdheid wei het geval? Allereerst zal de 
verhuisgeneigdheid zelf aan bod komen, waarna vervolgens de verhuismotieven worden bekeken. 
Tenslotte komt de relatie tot de tevredenheid aan bod. Er zullen om deze verschillen te kunnen 
analyseren eerst kruistabellen op worden gevraagd met de variabele scheefwonen. Vervolgens zal er 
aan de hand van het meetniveau en verdeling van de variabelen een toets worden geselecteerd en 
uitgevoerd. In bijlage 8 kunt u de gegevens, evenals de testresultaten vinden behorende bij dit 
hoofdstuk. Na het uitvoeren van deze analyses kan er een antwoord worden gegeven op de tweede 
onderlOeksvraag met de verhuisgeneigdheid als indicator voor de acceptatie. 

7.1 Verhuisgeneigdheid 

De hoofdvraag in deze paragraaf is de vraag of een scheefwoner verhuisgeneigd is. De vraag waarom 
men lOU willen verhuizen zal voornamelijk worden behandeld in de volgende paragraaf. Dit zal 
gebeuren aan de hand van de verhuismotieven. Er zal hier ook al kort aandacht worden besteed aan 
deze motieven aangezien een gedeelte van het waarom is opgenomen binnen de vraag of de 
scheefwoners verhuisgeneigd zijn. 
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Figuur 7.1: verhuisgeneigdheid 

In bovenstaande figuur 7.1 vallen een aantal zaken op. Er is te ontdekken dat er geen significante 
verschillen bestaan in de verhuisgeneigdheid tussen de beide groepen na het uitvoeren van een Chi
kwadraat toets (p=O,040) . Er is te concluderen dat een scheefwoner niet meer verhuisgeneigd is dan 
een niet-scheefwoner. Er is echter wei een andere opvallende bevinding die de aandacht verdient. Bij 
de tweede kolom valt op dat dubbel lOveel scheefwoners een eigen woning lOuden willen kopen mits 
deze mogelijkheid beschikbaar wordt. Deze huurders zijn niet verhuisgeneigd, maar willen wei iets 
anders dan blijven huren. Deze bevinding kan interessant zijn bij de bepaling van mogelijke overige 
reacties van scheefwoners op Huur op Maat. 
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7.2 Verhuismotieven 

Uit de vorige paragraaf bleek dat er redelijk wat scheefwoners verhuisgeneigd zijn, maar wat zijn 
hiervoor de motieven? In deze paragraaf zullen de belangrijkste van deze verhuismotieven worden 
besproken. Dit zullen de motieven zijn die te maken hebben met de financiele situatie (inspelend op 
consequenties van Huur op Maat voor de scheefwoners) en/of met de woning zelf (meer kwaliteit) . 
De behandelde redenen zijn : onderhoudsstaat woning, grater wonen, goedkoper wonen, woning 
kopen en luxer/comfortabeler wonen. Er is gebruik gemaakt van de Chi-kwadraat toets aangezien de 
verhuismotieven dichotome variabelen zijn . 
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Figuur 7.2: reden verhuizen onderhoudsstaat woning Figuur 7.3: reden verhuizen groter wonen 

Met significanties van respectievelijke p=O,118 en p=O,346 geven de uitgevoerde Chi-kwadraat 
toetsen bij de eerste twee motieven geen verschil aan. De figuren 7.2 en 7.3 ondersteunen deze 
bevindingen. 
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Figuur 7.4: reden verhuizen goedkoper wonen Figuur 7.5: reden verhuizen woning kopen 

Figuur 7.4 laat verschil zien tussen beide graepen, maar geen significant verschil (p=O,003) . Er is te 
concluderen dat scheefwoners niet vaker gaan verhuizen om goedkoper te wonen dan niet
scheefwoners. Scheefwoners verdienen vaak meer en wanneer deze verhuisgeneigd zijn zal er vaker 
worden gekozen voor een duurdere woning. De huidige woning is namelijk al goedkoop voor deze 
graep. Wanneer er naar figuur 7.5 wordt gekeken is een groot verschil waarneembaar (p=O,OOO) . Er is 
duidelijk te zien dat een verhuisgeneigde scheefwoner veel vaker wil verhuizen naar een koopwoning: 
36,3% tegenover 16% bij de niet-scheefwoners. Deze woningen zijn vaak groter en kwalitatief beter 
dan de huidige woning en sluiten ook beter aan bij het inkomen van deze groep. Dit gegeven is erg 
belangrijk bij een komst van Huur op Maat. Wanneer een scheefwoner meer moet gaan betalen en 
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daardoor wil verhuizen, moeten er goede alternatieven beschikbaar zijn. In dit geval moet er een 
aanbod zijn aan koopwoningen die deze groep kan betalen. Ook binnen de huursector moet er 
aanbod zijn in kwalitatief betere woning met de mogelijkheid om deze te kopen. Op deze manier 
blijven de scheefwoners gebonden aan de corporatie maar wei in een passende woning. In figuur 7.6 
wordt verder gekeken naar dit gegeven. 
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Deze figuur laat zien dat er een groot en significant 
verschil bestaat tussen beide groepen (p=O,OOO). 
De groep scheefwoners gaat twee keer zo vaak 
verhuizen naar een woning met meer luxe. Dit is te 
vertalen in een woning met meer kwaliteit/meer 
WWS-punten. Bij Huur op Maat wordt kwaliteit 
belangrijker en daarom is deze reden van belang 
om mee te nemen in de mogelijke reactie van 
scheefwoners op Huur op Maat. 

Figuur 7.6: reden verhuizen luxer/comfortabeler wonen 

7.3 Relatie verhuisgeneigdheid en tevredenheid 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de relatie tussen de verhuisgeneigdheid en de 
tevredenheid . Allereerst zal de relatie met de totale tevredenheid worden onderzocht . Hiervoor is de 
variabele verhuisgeneigd veranderd in een dichotome variabele met als mogelijkheden ja/nee. Zo kan 
er een verschilanalyse worden uitgevoerd, de Chi-kwadraat toets. Wanneer dit verschil echter op een 
andere manier wordt bekeken ontstaan er veel meer toetsing mogelijkheden. Door de 
verhuisgeneigdheid niet te zien als afhankelijke- maar als onafhankelijke variabele verandert de totale 
tevredenheid in de afhankelijke variabele. Deze variabele is van het ratio meetniveau en normaal 
verdeeld waardoor de T-toets te gebruiken is. Waarom worden deze twee varia belen omgedraaid, 
mag dit zomaar? 
Hetgeen hier wordt onderzocht is het verband tussen de verhuisgeneigdheid en de totale 
tevredenheid . Wanneer iemand verhuisgeneigd is, zal deze persoon dan ook meer tevreden zijn? In 
feite wordt precies hetzelfde gezegd dan wanneer de relatie vanaf de andere kant wordt bekeken. 
Door het op deze manier te beredeneren is de relatie echter statistisch sterker te onderbouwen. 
Wanneer de toets wordt uitgevoerd is te zien dat deze een significant resultaat geeft (p=O,OOO). 
In figuur 7.7 is te zien waarom dit zo is. Hier is te zien dat hoe hoger de totale tevredenheid, hoe lager 
de verhuisgeneigdheid blijkt te zijn . Dit verband klinkt ook erg logisch en is te verwachten. 
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Figuur 7.7: Relatie verhuisgeneigdheid en totale tevredenheid 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 



Naast het onderzoeken van de relatie tussen de verhuisgeneigdheid en de totale tevredenheid komen 
ook de relaties met de drie afzonderlijke tevredenheids varia belen aan bod. Net als in de vorige 
analyse zou aileen de Chi-kwadraat toets beschikbaar zijn wanneer er van links (tevredenheid) naar 
rechts (verhuisgeneigdheid) wordt geredeneerd. Door wederom de tegenovergestelde richting op te 
kijken komt ook hier de T-toets beschikbaar. Hetgeen hier onderzocht wordt zijn de afzonderlijke 
verbanden. Er wordt niet net zoals in het voorgaande hoofdstuk onderzocht in hoeverre elk van de 
drie varia belen een verklaring geeft voor het totaal. De afzonderlijke relaties zijn hier van belang en 
daarom mag (net als bij de totale tevredenheid) de tegenovergestelde richting op worden 
geredeneerd. 
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Figuur 7.8: Relatie verhuisgeneigdheid en tevr. Woning 
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Figuur 7.10: Relatie verhuisgen. en tevr. Woonvorm 
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Figuur 7.9: Relatie verhuisgeneigdheid en tevr. Woonvorm 
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Figuur 7.11: Relatie verhuisgeneigdheid en tevr. 8uurt 

In bovenstaande figuren zijn de geneoemde relaties te zien. Wat opvalt is dat de verhuisgeneigdheid 
eerst oploopt en na het cijfer zeven begint af te nemen. Aan het significantieniveau is te zien dat er bij 
bijna aile varia belen een significant verschil bestaat tussen het wei of niet verhuisgeneigd zijn. Bij een 
lager raportcijfer is de groep verhuisgeneigde huurders het grootst en bij een hoog rapportcijfer is het 
net omgekeerd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat wederom de verhuisgeneigdheid daalt 
naarmate de tevredenheid stijgt. Dit geldt echter aileen vanaf een gemiddelde tevredenheid van een 
zeven. 

7.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn een aantal zaken opgevallen. De belangrijkste conclusie is dat er geen significant 
verschil bestaat in de verhuisgeneigdheid tussen scheefwoners en niet-scheefwoners. Wanneer de 
verhuismotieven worden onderzocht zijn er wei een aantal interessante conclusies te trekken. De 
twee belangrijkste verhuismotieven voor scheefwoners blijken het kopen van een woning en het 
verhuizen naar een woning met meer luxe/comfort. Het kopen van de woning kan betekenen dat men 
een geheel nieuwe woning koopt of dat de huidige huurwoning wordt gekocht. In dit laatste geval is 
de scheefwoner echter niet verhuisgeneigd. 
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Bij de relatie tussen de tevredenheid en verhuisgeneigdheid valt op dat de tevredenheid van invloed 
is op de verhuisgeneigdheid . Hoe hoger de tevredenheid, hoe lager de verhuisgeneigdheid . 
Dit is een logisch verband, want wanneer een huurder tevreden is met de huidige situatie zal deze 
niet snel willen verhuizen . Ervan uitgaande dat er geen verandering plaatsvindt in de situatie van deze 
scheefwoner. 
Voor de deelvariabelen van de tevredenheid geldt hetzelfde, maar dan pas vanaf een rapportcijfer 
van een zeven. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer de tevredenheid wordt beoordeeld met een 
cijfer 1 tot 7 er een stijging van de verhuisgeneigdheid waar te nemen is. Vanaf dit punt tot aan de 
maximale score neemt de verhuisgeneigdheid vervolgens sterk af. 

7.S Acceptatie Huur op Maat 

In deze paragraaf kan antwoord worden gegeven op de tweede onderzoeksvraag: zullen 
scheefwoners Huur op Maat accepteren? 
Eerder in dit onderzoek is al uitgelegd dat de verhuisgeneigdheid is gebruikt als indicator voor de 
acceptatie . Nu de verhuisgeneigdheid is onderzocht kunnen er uitspraken worden gedaan 
betreffende deze acceptatie. De veronderstelling die eerder in dit onderzoek naar voren is gekomen 
zal hier nog kort worden herhaald . Er is gesteld dat wanneer een huurder tevreden is en niet 
verhuisgeneigd, deze Huur op Maat waarschijnlijk zal accepteren. 
Uit de onderzoeksgegevens betreffende de tevredenheid is eerder al naar voren gekomen dat de 
scheefwoners overwegend tevreden zijn. Bij het onderzoeken van de verhuisgeneigdheid bleek dat 
een merendeel van de scheefwoners ook niet verhuisgeneigd blijkt te zijn. Bij een kritische blik op de 
tevredenhe id va It echter op dat bijna aile respondenten redelijk tevreden zijn. Er is dus geen sprake 
van een schaal van ontevreden naar tevreden waarin de waarnemingen voldoende spreiding hebben . 
De schaal loopt namelijk pas vanaf tevreden tot zeer tevreden. Waar moet dan de grens worden 
getrokken wanneer iemand meer of minder tevreden is? Deze grens is bijna niet te trekken. Bij een 
terugblik op de veronderstelling dat een scheefwoner die tevreden is en niet verhuisgeneigd Huur op 
Maat zal accepteren is maar een enkele conclusie te trekken. Er kan aan de hand van dit onderzoek 
geen antwoord worden gegeven betreffende acceptatie van Huur op Maat door de scheefwoners. 
Hiervoor zal verder onderzoek noodzakelijk zijn. 
Een veronderstelling betreffende de acceptatie van Huur op Maat door scheefwoners is echter wei te 
formuleren op basis van de bevindingen: 

• Bij de invoering van Huur ap Moat za/ een grate meerderheid van de scheefwaners blijven 
wanen in hun huidige waning en de hierbij komende hogere huur gaan beta/en. 

Een grate meerderheid van de scheefwoners is namelijk niet verhuisgeneigd en ook niet Significant 
ontevredener dan de niet-scheefwoners. Uit de voorlopige onderzoeksresultaten van het experiment 
met Huur op Maat blijkt ook dat de hogere inkomens nog steeds woningen huren met mindere 
kwaliteit. Met behulp van bovengenoemde aspecten kan er aangenomen worden dat de 
scheefwoners Huur op Maat zullen accepteren. Oat wil zeggen dat ze blijven wonen in de huidige 
woning en de hogere huur zullen gaan beta len. 

Naast de beantwoording van deze tweede onderzoeksvraag zijn er nog een aantal andere resultaten 
van dit onderzoek opgevallen. Op basis van deze bevindingen kunnen een aantal mogelijke overige 
reacties van scheefwoners worden opgesteld. Deze reacties worden ondersteund door bevindingen 
uit een analyse van de verhuismotieven. In deze analyse kwamen een aantal significante verschillen 
naar voren die interessant zijn in het licht van Huur op Maat. Deze bevindingen zullen in het volgende 
hoofdstuk worden toegelicht . 
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8. Mogelijke reacties van scheefwoners op Huur op Maat 

Na het beantwoorden van de tweede onderlOekvraag kan vervolgens de derde en laatste vraag 
worden beantwoord. Na het analyseren van voornamelijk de verhuismotieven zijn een aantal 
mogelijke reacties van scheefwoners op te stellen. Deze reacties sluiten aan bij de bevindingen uit de 
eerder uitgevoerde analyses van de verhuisgeneigdheid en tevredenheid . Voordat deze reacties 
worden geformuleerd zal er eerst worden gekeken naar bevindingen uit recent onderzoek en de 
actualiteit. Vervolgens wilen er vier groepen worden onderscheiden binnen de scheefwoners. V~~r 
deze vier groepen wilen dan op basis van de onderzoeksresultaten de mogelijke reacties worden 
opgesteld. 

8.1 Recent nieuws Huur op Maat en scheefwonen 

Zoals uit de aanleiding van dit afstudeeronderzoek al naar voren is gekomen blijft scheefwonen een 
punt van aandacht binnen de socia Ie huurwoningmarkt. Met de komst van Huur op Maat komt er een 
discussie-onderwerp bij wat ook inmiddels alweer geruime tijd in de spotlights staat. In deze 
paragraaf zal worden ingegaan op de voorlopige resultaten van het experiment met Huur op Maat en 
de huidige discussiepunten met betrekking tot het scheefwonen. 

8.1.1 Experiment Huur op Maat 

Op 1 oktober 2008 is de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) in samenwerking met RIGO 
Research en Advies van start gegaan met een experiment van Huur op Maat. Dit begon onder een 
viertal corporaties en hier kwamen er een half jaar later nog eens negen bij, in totaal dertien 
corporaties. De looptijd van dit gehele experiment bedraagt drie jaar en er wordt tussentijds 
gerapporteerd. Dit is gebeurd een half jaar en een jaar na aanvang van het experiment. Dit eenjarig 
tussenrapport is verschenen in februari 2010 en hierin worden al voorzichtige conclusies getrokken 
(Kromhout, Cozijnsen & Burger, 2010). Er wordt gesteld dat aan de vier doelstellingen van Huur op 
Maat wordt voldaan. Dit zijn: 

• Betaalbaarheid verbeteren van socia Ie huurwoningen; 

• Keuzevrijheid van woningzoekende vergroten; 

• Volkshuisvestelijke middelen doelmatig besteden; 

• Sterker verband tussen prijs en kwaliteit voor de huurder realiseren. 
Maar voor welke huurders worden deze doelstellingen behaald en is er al een effect zichtbaar met 
betrekking tot het scheefwonen. De resultaten laten zien dat vooral de doelgroep erop vooruit gaat 
vanwege het feit dat woningen met meer kwaliteit bereikbaar worden voor deze groep. Doordat er 
een korting wordt gegeven aan de hand van inkomen wordt de betaalbaarheid van deze woningen 
verbeterd voor de doelgroep. Wei valt op dat ondanks deze korting de betaalde huurprijs stijgt 
wanneer er voor een woning wordt gekozen met meer kwaliteit. Een ander aandachtspunt is dat 
opvalt dat midden- en hoger inkomens ook woningen huren met weinig kwaliteit. Dit is iets dat eerst 
niet goed mogelijk was door gestelde inkomenseisen. Betreffende de inkomenseisen bestaat er nogal 
wat twijfel, want vaak wordt er helemaal niet getoetst op inkomen (Verbraeken, april 2010). De 
volgende bevinding uit dit experiment is dat er aanwijzingen zijn dat het beslag op de huurtoeslag 
groter zal worden. Tenslotte is te zien dat het systeem positief wordt ontvangen door de huurders en 
dus ook onder de hoger inkomens. 
Deze doelstellingen zijn interessant om mee te nemen, maar lOals gezegd voornamelijk wanneer er 
naar de doelgroep wordt gekeken. Betreffende het scheefwonen kunnen echter nog geen conclusies 
worden getrokken omdat nog weinig zicht is op de effecten voor dit probleem . De doelstellingen 
doorstroming en verkleinen van het gat tussen huur en koop kunnen nog niet worden gemeten. Dit is 
te wijten a'an de geringe looptijd van het experiment (Kromhout en Visser, 2010). De resultaten van 
dit onderzoek kunnen in mindere mate bijdragen aan de vorming van de overige reacties van de 
scheefwoners. De voornaamste rol bij de vorming van deze mogelijke reacties is toch weggelegd voor 
de bevindingen uit dit eigen onderzoek. 
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-II 

8.1.2 Discussie scheefwonen 

Scheefwonen is en zal nog geruime tijd een punt van discussie blijven waar verschillende meningen 
over bestaan. Aan de ene kant kan scheefwonen voordelen hebben voor een buurt; de aanwezigheid 
van deze hogere inkomens in een buurt zorgt voor een meer gevarieerde wijk en kan hierdoor 
positieve effecten opleveren voor de buurt (Verbraeken, april 2010). Hiertegenover staat de gedachte 
dat deze huurders hier niet 'horen' te wonen en de corporaties zouden zich bezig moeten houden 
met hun primaire doelstellingen: het huisvesten van de doelgroep. Dit zou funest kunnen zijn voor de 
middeninkomens aangezien deze dan zowel op de huur- als de koopsector moeilijk terecht kunnen 
(Verbraeken, september 2010) . 
Naast de gebruikelijke geluiden wordt er nu ook gesproken over een heel andere maatregel. 
Corporaties zouden een derde van hun woningvoorraad moeten verkopen om overeind te kunnen 
blijven . Dit zorgt ervoor dat ze de doelgroep nog kunnen bedienen en dat er minder beslag wordt 
gelegd op de huursubsidie. Ais neveneffect zou hiermee een einde komen aan het scheefwonen en er 
wordt een grote opbrengst gegenereerd (Verbraeken, september 2010). 
Maar is dit dan wei nodig met de komst van Huur op Maat? De doelgroep is niet in staat een woning 
te kopen en is gebonden aan het huursysteem. V~~r de midden- en vooral de hoger inkomens geldt 
dat men meer gaat beta len voor de huurwoningen en deze mensen ontvangen geen huursubsidie. 
Het enige argument wat kan worden gegeven is dat deze mensen een woning bezetten die niet 
bedoeld is voor hen. Door de aandacht voor Huur op Maat, scheefwonen en het gehele huursysteem 
zullen de scheefwoners hier mogelijk ook iets van meekrijgen en kan dit meewegen bij de beslissing 
die ze zullen maken wanneer Huur op Maat definitief wordt ingevoerd. 

8.2 Verdeling binnen de scheefwoners 

Uit de data-analyse is naar voren gekomen dat de scheefwoners kunnen worden opgedeeld in een 
viertal groepen aan de hand van hun verhuisgeneigdheid . Deze variabele wordt gekozen aangezien 
deze als belangrijkste varia bel wordt gezien in dit onderzoek. Bij Huur op Maat zullen de 
scheefwoners (fors) meer moeten beta len en de vraag is dan welk beeld de verhuisgeneigdheid zal 
laten zien. De indeling en omvang van deze groepen is te zien in tabel8.1 

Verdeling van de scheefwoners 

Groepen Aantal Percentage 
Niet verhuisgeneigde scheefwoner 
Huurders die blijven zitten en meer beta len 248 60,4% 
Huurders die huidige huurwoning willen kopen 61 14,8% 
Verhuisgeneigde scheefwoners 
Huurders die zeker overstappen naar de koopsector 33 8,0% 
Huurders die verhuizen naar een luxere waning 37 9,0% 
Overige scheefwoners 32 7,8% 

Totaal 411 100% 

TabeI8.I : onderverdeling van scheefwoners 

Aan bovenstaande tabel vallen een aantal zaken op. Er is te zien dat een overgrote meerderheid van 
de scheefwoners niet verhuisgeneigd is . Met de komst van Huur op Maat kan dit beeld echter sterk 
veranderen. Op dit moment geven deze cijfers wei een goede indicatie naar een mogelijke reactie . 
Vervolgens kan er worden geconcludeerd dat deze cijfers een lichtelijk vertekend beeld geven . Zoals 
besproken in hoofdstuk 4 geeft dit onderzoek geen geheel representatieve afspiegeling van aile 
huurders. Dit wordt mede veroorzaakt door de lichtelijk afwijkende leeftijdsspreiding. Er is te 
concluderen dat het aantal huurders wat naar de koopsector wil vrij laag is . Een voorname reden voor 
dit lage aantal kan het feit zijn dat Huur op Maat nog niet voldoende in beeld is. Wanneer Huur op 
Maat in wordt gevoerd kan er mogelijk een geheel andere reactie op de verhuisgeneigdheid en 
verhuismotieven worden verwacht. Door de scheefwoners op bovenstaande wijze te groeperen zijn 
er beter onderbouwde verwachtingen op te stellen. Deze mogelijke reacties worden onderbouwd met 
de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken. 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 



8.3 Mogelijke reacties van scheefwoners 

In deze paragraaf kan de derde onderzoeksvraag worden behandeld. Op basis van de data analyse 
was er geen duidelijk verschil te vinden tussen scheefwoners en niet-scheefwoners met betrekking tot 
de acceptatie van Huur op Maat. De verhuisgeneigdheid laat geen verschillend beeld zien bij beide 
groepen. Bij een analyse van de verhuismotieven bleken er echter wei verschillen tussen beide 
groepen te bestaan. Op basis van deze verschillen in de verhuismotieven kunnen er een aantal 
mogelijke reacties van scheefwoners op Huur op Maat worden geformuleerd. 

• Ondanks dot een meerderheid van de scheefwoners nu niet verhuisgeneigd Is, za/ de komst 
van Huur op Moat hier moge/ijk verandering in brengen. Door de forse stijging van huur die 
moet worden betaald voor een kwalitatief mindere woning 10/ een deel van dele groep 
hierdoor waarschijnlijk toch verhuizen naar een 'betere' huurwoning of de koopsector. 

We zien dat 60% niet verhuisgeneigd is op dit moment, maar dat is nog onder de condities van de 
huidige lage huur. Ook was te zien dat de steekproef een lichte ondervertegenwoordiging van jonge 
huurders bevat en daardoor mogelijk een lichtelijk vertekend beeld geeft. Het is goed mogelijk dat 
een grote stijging in de huur een prikkel geeft die groot genoeg is om uit de huidige woning te 
verhuizen. De scheefwoner is namelijk niet tevredener dan een niet-scheefwoner. De tevredenheid 
zal dan mogelijk ook niet voldoende reden zijn om toch in de huidige woning te blijven. Wanneer een 
scheefwoner significant tevredener was zou het redelijk zijn om aan te nemen dat men toch bleef 
zitten, ondanks een hogere huur. Bij deze veronderstelling zal een scheefwoner Huur op Maat dus 
mogelijk niet accepteren en zal deze uit de huidige woning vertrekken. 

• Wanneer de optie wordt geboden om de eigen woning te kopen 10/ een deel van de 
scheefwoners dele mogelijkheid aangrijpen. Zo kan men in de huidige woning blijven wonen 
bij de komst van Huur op Moat. 

Door deze optie te bieden kan de scheefwoner de huidige woning kopen. Door te gaan kopen kunnen 
deze scheefwoners gebruik maken van het voordeel van de hypotheekrente aftrek. Op deze wijze zijn 
deze mensen waarschijnlijk voordeliger uit. Zo kunnen scheefwoners de hoge huurprijs bij Huur op 
Maat vermijden en hoeft men hiervoor niet te verhuizen . Dit sluit aan bij het onderzoek waaruit naar 
voren komt dat de verhuisgeneigdheid relatief laag is. Door deze optie aan te bieden kunnen de 
scheefwoners worden gebonden aan de wijk en bijdragen aan een gevarieerde wijk. Het bieden van 
deze mogelijkheid zal onder de huurders mogelijk wei positief worden ontvangen. 

• Door de komst van Huur op Moat 101 een dee' van de scheefwoners waarschljnfijk de overstap 
maken van de sociale huursector naar de koopsector. 

Zoals al gezegd wordt de variabele verhuisgeneigdheid als belangrijkste aangemerkt om de reactie 
van scheefwoners te kunnen voorspellen. Er is onderzocht dat 60% van de scheefwoners niet 
verhuisgeneigd is. Dit betekent dat een redelijk percentage wei verhuisgeneigd is. Een van de twee 
belangrijke redenen om te verhuizen is de overstap naar de koopsector. De groep verhuisgeneigde 
scheefwoners met dit verhuismotief is nog redelijk laag in dit onderzoek. Dit kan mede worden 
verklaard door de afwijkende steekproef. Ook is op te merken dat de onderzoeksresultaten zijn 
verkregen in de huidige situatie waarbij Huur op Maat nog niet prominent in beeld is. Bij een herhaald 
onderzoek als Huur op Maat is ingevoerd zou dit percentage hoger uit kunnen vallen. Op dit moment 
is te zeggen dat 8% nu al kiest voor deze optie en de huidige huurwoning zal verlaten. Zo zal de 
doorstroming worden bevorderd en de woning vrijkomen voor de doelgroep. 

• Bij een invoering von Huur op Moat luI/en de scheefwoners die verhuisgeneigd lijn de huidige 
woning wefllcht verrullen voor een woning met meer kwaliteit en luxe/comfort. 

Een tweede belangrijk verhuismotief blijkt het luxer/comfortabeler wonen te zijn . De groep 
scheefwoners met dit verhuismotief is ongeveer even groot als de groep die een huis wil kopen. Bij 
Huur op Maat zal deze groep waarschijnlijk niet blijven zitten in de huidige woning met mindere 
kwaliteit . Er zal dan veel meer moeten worden betaald voor dezelfde woning. Er zal dan de overstap 
worden gemaakt naar een woning met meer kwaliteit waarbij de prijs/kwaliteit verhouding beter is. 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 



9. Conclusies en Aanbevelingen 

In dit afsluitende hoofdstuk zullen er conclusies worden getrokken aan de hand van het uitgevoerde 
onderzoek. Hierna zullen eventuele tekortkomingen van dit onderzoek worden besproken. Vervolgens 
zullen er aanbevelingen worden gedaan. Dit zullen aanbevelingen zijn voor mogelijk vervolgonderzoek 
of specifieke aanbevelingen voor verschillende partijen. 

9.1 Conclusies 

De conclusies die getrokken kunnen worden uit dit onderzoek zijn op te delen in een aantal 
verschillende categorieen, corresponderend met de gestelde vragen binnen de probleemstelling. Er is 
uit dit onderzoek naar voren gekomen dat 20,1% van de huurders behoort tot de categorie 
scheefwoners. Ais eerste zijn er conclusies te trekken in de verschillen tussen de huurder
eigenschappen van scheefwoners en niet-scheefwoners. Uit deze verschillen komt naar voren dat 
scheefwoners significant meer verdienen dan niet-scheefwoners. Dit heeft te maken heeft met het 
feit dat in veel gevallen de scheefwoners tweeverdieners zijn. Hierbij komt dat de scheefwoner ook 
vaak een goede opleiding wat meestal een hoger salaris tot gevolgen heeft. Ook is te zien dat een 
scheefwoner vaak samenwoont met een partner. Hiermee is het onderscheid tussen de scheefwoners 
en niet-scheefwoners aangegeven. 

De tweede hoofdvraag was om te onderzoeken welke aspecten bijdragen aan de uiteindelijke 
acceptatie van Huur op Maat en of de scheefwoners het vervolgens ook zullen accepteren. Hiernaast 
heeft deze vraag ook nog een aantal subvragen. Om antwoord te geven op deze vraag zijn de 
tevredenheid en verhuisgeneigdheid onderzocht. De tevredenheid is opgedeeld in drie groepen 
(woning, woonvorm en buurt) en een variabele totale tevredenheid. Deze variabelen worden 
gemeten door te vragen naar een totaalscore. Tussen beide groepen zijn geen significante verschillen 
te ontdekken binnen een van deze tevredenheids variabelen . Er is te concluderen dat beide groepen 
even tevreden zijn. De tevredenheid met de buurt blijkt het belangrijkste van de drie te zijn wanneer 
de relatie tot de totale tevredenheid wordt onderzocht. De tevredenheid aileen is geen duidelijke 
indicatie voor de acceptatie van Huur op Maat. Aileen in combinatie met de verhuisgeneigdheid zijn 
er uitspraken te doen over de acceptatie van Huur op Maat door scheefwoners. Uit dit onderzoek 
komt naar voren dat een hogere tevredenheid leidt tot een lagere verhuisgeneigdheid. Een analyse 
van deze verhuisgeneigdheid laat echter geen significant verschil zien tussen beide groepen . Naast 
aileen naar de verhuisgeneigdheid te vragen zijn ook de verhuismotieven onderzocht. Deze motieven 
zijn van belang bij de beantwoording van de derde onderzoeksvraag. Aan het begin van dit onderzoek 
is gesteld dat wanneer een huurder tevreden is en niet verhuisgeneigd deze Huur op lVIaat zal 
accepteren. Bjj een kritische blik op de tevredenheid valt echter op dat bijna aile respondenten 
redelijk tevreden zijn. Er is dus geen sprake van een schaal die van ontevreden naar tevreden loopt 
waarin de waarnemingen voldoende spreiding hebben. De schaal loopt namelijk pas vanaf tevreden 
tot zeer tevreden. Waar moet dan de grens worden getrokken wanneer iemand meer of minder 
tevredener is? Deze grens is bijna niet te trekken. Bij een terugblik op de veronderstelling dat een 
scheefwoner die tevreden is en niet verhuisgeneigd Huur op Maat zal accepteren is hierdoor maar 
een enkele conclusie te trekken. Er kunnen aan de hand van dit onderzoek geen uitspraken worden 
gedaan betreffende de acceptatie van Huur op Maat door de scheefwoners. Hiervoor zal verder 
onderzoek noodzakelijk zijn . 

Wanneer de verhuismotieven worden bekeken zijn er wei enkele interessante veronderstellingen 
te formuleren . Scheefwoners laten zien dat deze significant vaker willen verhuizen naar een 
huurwoning met meer kwaliteit of een koopwoning. Deze gegevens zijn van belang voor de mogelijke 
overige reacties van scheefwoners op Huur op Maat. De mogelijke reacties die kunnen worden 
geformuleerd zijn: kopen van de huidige huurwoning, verhuizen naar een andere koopwoning of het 
verhuizen naar een huurwoning met meer kwaliteit . Of deze mogelijke reacties ook kloppen zal 
verder onderzoek uit moeten wijzen. Met de huidige gegevens is te veronderstellen dat een 
meerderheid van de scheefwoners niet zal verhuizen. Hierdoor zullen deze mensen meer gaan 
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beta len voor de huidige woning . Er kan echter ook worden verwacht dat wanneer de situatie 
veranderd de verhuisgeneigdheid onder de scheefwoners zal toenemen. Dit kan dan worden 
toegewezen aan het feit dat men veel meer gaat beta len voor dezelfde woning, zonder dat men 
hiervoor meer kwaliteit terugkrijgt. 

9.2 Evaluatie 

Na afloop van dit onderzoek kan het proces kort worden geevalueerd. Wat ging er goed en wat niet? 
Ten eerste is er gewerkt met een secundaire data-analyse. Om deze reden moest er worden gewerkt 
met de data die beschikbaar waren en dus ook met de bijbehorende meetniveaus. Zo kon er niet 
altijd parametrische statistiek worden gebruikt en waren vragen niet altijd ideaal geoperationaliseerd 
voor dit onderzoek. De belangrijkste varia belen voor de identificatie van de scheefwoners en het 
meten van de tevredenheid en verhuisgeneigdheid waren wei van goede kwaliteit. Idealiter lOU er 
een vragenlijst moeten worden opgesteld geheel aangepast aan dit onderzoek. 
Ook was de representativiteit van de data niet optimaal. Er kan er een beeld worden geschetst 
waarmee enige uitspraken gedaan kunnen worden betreffende de reactie van scheefwoners op Huur 
op Maat. Om een representatiever beeld te krijgen, vooral van de jongere leeftijdsgroepen zal er 
verder onderzoek moeten worden gedaan. 
Zoals al gezegd geven de veronderstellingen een beeld van de mogelijke reacties van scheefwoners op 
Huur op Maat. Dit onderzoek kan de basis zijn voor verder onderzoek in deze richting en dan vooral 
wanneer Huur op Maat ingevoerd is of dreigt te gaan worden. Voorlopig kunnen de gevonden 
resultaten en opgestelde bevindingen worden gebruikt als inzichten binnen de lopende discussie van 
Huur op Maat. Wat voor acties kunnen corporaties, ontwikkelaars of zelfs de gemeente hiermee 
nemen? Kan op deze reacties worden ingespeeld? Antwoord op deze vragen zal moeten blijken, maar 
daar is eerst verder en uitgebreider onderzoek voor nodig geheel gericht op scheefwonen en Huur op 
Maat. 

9.3 Aanbevelingen verder onderzoek 

• Onderzoek herhalen wanneer Huur op Maat is ingevoerd; 
Zoals al eerder gezegd geven de resultaten een weerspiegeling van de huidige situatie. De 
bevindingen behorende bij de tevredenheid en verhuisgeneigdheid zijn afkomstig uit een situatie 
waarbij Huur op Maat nog niet in beeld is. Het is plausibel dat de scheefwoners een ander beeld laten 
zien van de verhuisgeneigdheid wanneer Huur op Maat wordt ingevoerd. Deze groep zal dan namelijk 
veel meer moeten gaan betalen voor de huidige woning. Daarom is het zinvol om dit onderzoek te 
herhalen na de invoering van Huur op Maat. 
Wanneer dit onderzoek zal worden herhaald is het belangrijk om de vraagstelling af te stemmen op 
de gestelde onderzoeksvragen . Hierbij zal een grotere rol weggelegd zijn voor de verhuisgeneigdheid. 
Deze vraag kan veel specifieker worden gesteld door te vragen naar binnen welk tijdsbestek men wil 
gaan verhuizen. Dit is een van de mogelijke operationalisaties. Naast de tevredenheid zal er kritisch 
naar de tevredenheid moeten worden gekeken . De vraag zal mogelijk op een andere wijze 
geoperationaliseerd moeten worden. Op dit moment is de tevredenheid niet voldoende te gebruiken 
bij het bepalen van de acceptatie van Huur op Maat. Door aandacht te besteden aan beide variabelen 
kunnen er mogelijk wei uitspraken worden gedaan over de acceptatie van Huur op Maat door 
scheefwoners. 

• Toetsen van de opgestelde veronderstellingen; 
Er zijn veronderstellingen opgesteld hoe de scheefwoners, volgens de huidige data, kunnen reageren 
op de invoering van Huur op Maat. De logische aanbeveling voor verder onderzoek is dan ook het 
toetsen van deze veronderstellingen wanneer Huur op Maat is ingevoerd. Dit kan in samenhang met 
de voorgaande aanbeveling, omdat hiervoor gedeeltelijk dezelfde gegevens nodig zullen zijn. 
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• Onderzoek herhalen onder een representatieve steekproef; 
Voordat Huur op Maat ingevoerd is kan er ook al wat worden verbeterd bij de samenstelling van een 
steekproef. Deze kan beter worden afgestemd op de vraagstelling binnen dit onderzoek en een 
gespreid beeld van de populatie weergeven. Er is nu geconcludeerd dat de steekproef waarmee dit 
onderzoek is uitgevoerd niet geheel representatief is voor de populatie. Wanneer hetzelfde 
onderzoek zou worden herhaald onder een representatieve steekproef is er een beter inzicht te 
verkrijgen in de verschillen tussen de scheefwoners en niet-scheefwoners. Verwacht is dan dat vooral 
op het gebied van de huurdereigenschappen en de verhuisgeneigdheid waarnemingen zullen 
vera nderen. 

• Onderzoek urtvoeren onder andere huurders van een (aantal) andere corporatie(s). 
Ter vergelijking van de hier gevonden resultaten lOU hetzelfde onderzoek herhaald kunnen worden bij 
een andere corporatie onder een andere set huurders. Dit zal dan ook het liefst een representatieve 
steekproef moeten zijn . Op deze manier kan worden gekeken of bepaalde verschillen te wijten zijn 
aan het type huurder of dat het algemene trends zijn voor een scheefwonende huurder. 
Het is mogelijk ook zinvol om dit onderzoek uit te voeren in een andere (grote) stad, omdat op die 
manier kan worden gekeken naar het verschil tussen de huurders. Ook kan op deze manier een 
mogelijk ander beeld van scheefwoners worden verkregen. In een andere stad kan het percentage 
scheefwoners heel anders zijn en kunnen er voor de onderzochte variabalen geheel andere resultaten 
worden gevonden. 

9.4 Aanbevelingen voor verschillende partijen 

Naast aanbevelingen voor verder onderzoek kunnen er ook aanbevelingen worden gedaan aan een 
aantal partijen betrokken bij het probleem van scheefwonen en het nieuwe systeem Huur op Maat. 

9.4.1 Aanbevelingen voor corporaties 

Uit de data-analyse is naar voren gekomen dat er een redelijk percentage van de huurders 
scheefwoont bij deze corporatie . Dit kan voor iedere corporatie verschillende zijn, maar overal zal 
men ermee te maken hebben. Er zijn twee uitersten hoe hiermee om te gaan : het bind en of afstoten 
van de groep scheefwonende huurders. Wat kan worden aanbevolen en waarom? 

• Binden van de scheefwoners aan de corporatie; 
De hu idige gedachte betreffende de scheefwoners is dat deze uit de huidige goedkope woning 
moeten vertrekken en deze woning beschikbaar maken voor de doelgroep. Een scheefwoner kan 
immers veel meer betalen. Maar een tegenovergestelde strategie kan weleens meer voordelen 
opleveren dan het laten verhuizen van deze scheefwoners. 
Ten eerste kunnen deze huurders hun huur betalen en krijgt de corporatie hiermee een 'garantie' dat 
de huren worden ontvangen. Ten tweede zullen de scheefwoners die nu in de goedkope woning 
zitten een ander belangrijk fenomeen tegen kunnen gaan, segregatie. Met hun vaak hoge(re) inkomen 
en opleiding kunnen de scheefwoners voor een gemengde wijk lOrgen en dit kan de gehele wijk ten 
goede komen. Niet aileen op sociaal niveau (te den ken aan socia Ie controle), of op objectniveau 
(mogelijk beter onderhouden van de woning/tuin), maar ook zeker op financieel niveau. Dit alles zal 
ten goede komen aan de wijk. Tenslotte kan er worden gedacht aan de situatie met Huur op Maat in 
beeld . Door de scheefwoners te binden aan de corporatie kunnen deze gebruik maken van de 
duurdere huurwoningen in de portefeuille waarin deze groep mogelijk ge'interesseerd is bij een 
invoering van Huur op Maat. Hierdoor kan de corporatie blijven 'profiteren' van de voordelen van 
deze groep huurders in de wijk . 

• Inspelen op de wensen van de scheefwoners, zeker bij de komst v~n Huur op Maat. 
Maar hoe kunnen de scheefwoners worden gebonden aan de corporatie? Mogelijk door in te spelen 
op de wensen van deze groep. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er twee wensen te 
onderscheiden zijn die betrekking hebben op de huursector: het kopen van de huidige woning 
wanneer men niet verhuisgeneigd is of een woning huren met meer kwaliteit (luxe/comfort) bij 
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verhuisgeneigde scheefwoners. Door in te spelen op deze wensen kan mogelijk worden voorkomen 
dat een scheefwoner de overstap maakt naar de koopsector bij de invoering van Huur op Maat. Zo 
gaan de voordelen die aan deze groep gebonden zijn verloren voor de corporatie (en de wijk). Door 
de eigen woning te koop aan te bieden wordt een scheefwoner meer gebonden aan de huidige locatie 
en zal deze ook meer aandacht besteden aan de woning en de woonomgeving. Hiernaast kan een 
corporatie hiermee ook inspelen op de geluiden uit de markt (Verbraeken, september 2010). Om aan 
de andere wens te kunnen voldoen zullen er woningen beschikbaar moeten zijn met voldoende 
kwaliteit. Het is dus zaak voor een corporatie om zulke woningen in het bezit te hebben, zeker als de 
invoering van Huur op Maat dichtbij komt. 

9.4.2 Aanbevelingen voor ontwikkelaars/corporaties 

• Inspelen op de vraag van de huidige scheefwoner. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat (een gedeelte van) de scheefwoners wil overstappen naar de 
koopwoning markt. Voor een ontwikkelaar of een corporatie die wil ontwikkelen ligt hier dan ook de 
taak om te zorgen voor beschikbare woningen. Wanneer het een scheefwoner betreft in een 
gevorderd stadium van zijnjhaar leven en carriere is er vaak wei voldoende aanbod. Maar voor 
degene die net beginnen aan hun loopbaan ontbreekt dit aanbod nogal eens. Door hierop in te spelen 
en te zorgen voor een aanbod van betaalbare starterswoningen wordt een alternatief gecreeerd voor 
de goedkope huurwoning. Zeker als Huur op Maat wordt ingevoerd zal dit een nog aantrekkelijker 
alternatief worden aangezien de goedkope woningen dan ( verdwijnen' en men meer zal moeten gaan 
betalen. 

9.4.3 Aanbevelingen voor de gemeente 

• Verminderen aandacht op het scheefwonen. 
In de huidige discussie komen vaak aileen de negatieve effecten van het scheefwonen aan de orde. 
Naast deze ongewenste situaties zijn er ook een aantal voordelen verbonden aan het scheefwonen en 
dan vooral op wijk- en buurtniveau. Door het scheefwonen aan te pakken zullen deze voordelen 
verdwijnen en komen er op de lange termijn juist problemen bij in plaats van dat deze verminderen. 
Denk aan de segregatie zoals hierboven al is behandeld. 
Er zou onderzoek moeten worden verricht naar de visie van de gemeente op het woonmilieu en wat 
de plek van de scheefwoners is in dit geheel. Welke voor- en nadelen hangen samen met de 
scheefwoners. 
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Bijlage 1 - Vragenlijst 

Voor het uitvoeren van de data-analyse bij dit onderzoek is er gebruikt gemaakt van een databestand 
behorende bij onderstaand onderzoek. Er is gebruikt gemaakt van het merendeel van de vragen met 
uitzondering van de gedeeltes: F (U en de buurtl, G (woonwensen) 110 tim 119 en 121 tim 124 (Uw 
huishouden en voorkeuren) en J (tot slot). 

WOONBELEVINGSONDERZOEK 

Domein 

Het invullen van de enquete kost ongeveer 25 minuten van uw tijd . 

Met het invullen van deze enquete maakt u kans op een maand gratis huur. 

U kunt de enquete ook invullen via www.domein-wonen.nl . 
Degenen die de enquete via internet invullen maken bovendien kans op 

een van de vijf cadeaubonnen ter waarde van €50,-. 

De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. 
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Toelichting bij de vragenlijst 

Leest u voordat u aan de vragenlijst begint, eerst deze uitleg. 

De vragenlijsten worden zowel in Eindhoven, Best als Son en Breugel verspreid. Daarom komt u al deze 
plaatsnamen tegen in de vragenlijst. U kunt bij deze vragen uitgaan van uw eigen woonplaats. 

De vragenlijst is bedoeld voor de hoofdbewoner(s). Woont u met twee of meer personen in huis, dan kan 
de enquete door een van de hoofdbewoner(s) worden ingevuld. Uiteraard kunt u de vragen ook samen 
invullen . 

De enquete is opgebouwd uit 10 delen. Per deel worden enkele vragen gesteld. Door middel van 
veNlijzingen kunt u soms delen van de enquete overslaan. Hieronder volgen 2 voorbeeldvragen. 

Voorbeeld 1: 

Geef uw antwoord door een van de hokjes aan te kruisen of in te vullen. 

Woont u in een huuNloning? ja 

o nee 

In dit geval staan achter de antwoordmogelijkheden pijltjes. U wordt doorveNlezen naar een bepaalde 
vraag. Ais u "nee" heeft aangekruist gaat u door met vraag Y 1. 
Ais u "ja" heeft aangekruist gaat u door met vraag X 1. 
In de meeste gevallen staan er geen doorveNlijzingen. U gaat dan gewoon naar de volgende vraag . 

Voorbeeld 2: 

Welke rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de GROOnE van uw he Ie woning? 
(gelel op: hel aanlal sJaapi<amers, de grootte van de kamers. hel balkon, de tuin en de bergruimle) 

eijfer invullen op de stippellijn. 

10 = uitmuntend 
9 =zeergoed 
8=goecJ 

7 = ruim voIdoende 
{; = voldoende 
5 = bijna voldoende 

4 = onvoldoende 
3 = zeer onvoldoende 
2 = slecht 

1 = zeer slecht 

In dil 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 enquete kost ongeveer 25 minuten van uw tijd. 
U kunt de enquete ook invullen via www.domein-wonen.nl 

U kunt nu op de volgende pagina beginnen met het invullen van de enquete. 

@2009 Stichting Interface, Eindhoven 
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A Gegevens over uw woonsituatie 

I A 1. Wat is uw pos1code? ..... .. .. ... ..... (4 cijfers en 2 letters invullen s . v.p.) 

(Uw posfcode is nodig om een 
indica tie fe krijgen in welk deel van 
Eindhoven. Best of Son en Breugel u 
woont) 

Op welk huisnummer woont u? .. .... (Dil nummer dienl u in te vullen om kans Ie maken 
op een maand gratis huur) 

-
A2. In wat voor type woning woont u 0 Tussenwoning of hoekwoning 

momenteel? 
0 Twee-onder-een-kap-woning 

0 Vrijstaande woning I Bungalow 

0 Semi-bungalow (slaapkamer en badkamer op de begane grond 
en een extra kamer op de eerste verdieping) 

0 Appartement in een gebouw met lift 

D Appartement in een gebouw zonder lift 

0 Kamer 

0 Anders, name'lijk ......... ... .... ... ... ......... .. ... ..... ... .... .. .. ..... 
-------

A3. Hoeveel kamers telt uw woning? 
(woonkamer + slaapkamers) ...... kamers 

A4 . Wat betaalt u maandelijks aan 
netto huur? (dit is zonder 
bijkomende servicekosten) Een bed rag van E .. ...... ... ........... per maand 

-
AS. Hoeveel betaalt u aan bijkomende Een bed rag van E ..... .. .... ... .. .... .. .. per maand 

servicekosten? 

1° Niets 

A6. Ontvangt u huurtoeslag? 0 Nee. ik ontvang geen huurtoeslag 

I 
C Ja, op mijn eigen rekening een bedrag van E ....... ....... ... per maand 

C; Ja, via Domein een bedrag van E .... .... ..... .... per maand --_._---_._ .. _ ...... ' 
I 

A7. Hoe lang woont u al in uw huidige 
woning? .... .. jaar 

~-

AB. In welke gemeente staat uw Eindhoven 
vorige woning? 

Best 

0 Son en Breugel 

0 Anders. namelijk .. ... ................. .................... ...... ... ... .... ... ... . 
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8 8eoordeling van uw woning 

I 

B 1. Hoe tevreden bent u over de On- Tamelijk Neutraal Tamelijk Tevreden Niet 
GROOTTE van: tevreden on- tevreden aanwezig 

tevreden 

De woonkamer 0 0 0 0 0 

De keuken 0 0 0 0 0 

De badkamer/doucheruimte 0 0 0 0 

De hoofdslaapkamer (grootste 0 0 0 0 0 
slaapkamer) 

De tweede slaapkamer (op een na 0 0 0 0 
grootste slaapkamer) 

De bergruimte in de woning 0 0 0 0 
(inpandige berging, kelderkast. vaste 
kasten) 

De bergruimte buiten de woning 0 0 0 0 0 0 
(schuur, garage, berging) 

De tuin 0 0 0 0 0 0 

Het balkon 0 0 0 0 0 
-

B 2. Hoe tevreden bent u over het 
aantal slaapkamers in uw woning? 0 0 0 0 

.------------" 

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 bergrulmte) 

Cijter invullen op de stippel/ijn 

f-

B 4. Hoe tevreden bent u over de On- Tamelijk Neutraal Tamelijk Tevreden Niet 
volgende VOORZI.ENINGEN in tevreden on- tevreden aanwezig 
uwwoning: tevreden 

De voorzieningen in de badkamer 0 0 0 0 
(wastafel, douche, toilet of bad) 

De voorzieningen in de keuken 0 0 0 0 0 
(keukenblok + kastjes) 

De verwarming 0 

De plaats van de c.v.-ketel 0 0 0 0 0 0 

De warmwatervoorziening 0 0 0 0 0 

Het aantal aanwezige 0 0 0 0 
stopcontacten in de woning 

B 5. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de VOORZIENINGEN in uw woning? 
(gelet op: verwarming. pleats c.v. ketel, warmwatervoorziening, elektra) ...... 

Cijter invullen op de stippeJlijn 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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B 

B 6_ 

--
B 7. 

1-'--

B 8. 

Beoordeling van uw woning 
---._._---_.-- --- --- - ----

Hoe tevreden bent u over de On- Tamelijk Neutraal Tamelijk Tevreden 
TECHNISCHE STAAT van uw tevreden on- tevreden 
woning. wat betreft: tevreden 

De warmle-isolatie 0 0 0 0 0 

De geluidsisolatie 0 0 0 0 0 

Vocht in de woning CI 0 0 

De venti latiemogelijkheden 0 0 0 0 0 
(gelet op: ramen die open kunnen. 
mechanische v&ntilatie) 

De onderhoudsstaat van de 0 0 0 0 0 
binnenkant van de woning (deuren. 
wanden, plafonds. hang- en sluitwerk) 

De onderhoudsstaat van de 0 0 0 0 0 
buitenkant van de woning 

Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de TECHNISCHE STAAT van uw waning? 
(galat op: isolatie. vocht, gelulddichtheid, ventilatiemogelijkheden, onderhoudsataat) 

Cijfer invullen op de stippel/ijn 

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 stippel/ijn 

~-

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

B 9. Zou u anderen aanraden om een 
soortgelijke WONING te huren? 

B 10. In hoeverre voldoet uw woning 
aan de verwachtingen die u had 
toen u er kwam wonen? 

B 11. Heeft u zelf veranderingen of 
verbeteringen aangebracht in uw 
woning? (Te den ken valt aan 
verbeteringen in de keuken of 
badkamer. dakkapel of aanbouw) 

B 12. Voor welke energie besparende 
maatregelen bent u bereid maer 
te beta len indien hierdoor uw 
energie kosten afnemen? 

HR Verwarmingsketel 

Dubbel glas gehele woning 
(Hoogrendements gla5) 

Mechanische ventilatie 

Zeker niet Waar-

o 
Helemaal 

niet 

o 

o Nee 

schijnlijk 
niet 

Niet 

o 

Neutraal 

o 
Neutraal 

o 

Waar- Zeker wei 
schijnlijk 

wei 

o o 
Wei Zeker wei 

o o 

o Ja, namelijk ...... ... .......... .......... .......... .......... ....... ................. .......... . 

Reeds Geen Wei interesse, Wei interesse en Weet niet 
aanwezig interesse maar ik ben niet ik ben eventueel 

bereid om meer bereid om meer 
huur te betalen huur te beta len 

0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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8 8eoordeling van uw woning Ga naar 

_____________________________ vraag ... 

Vervolg vraag B 12 

Dakisolatie 

Spouwisolatie 

Isolatie vloer/kruipruimte 

Aanleg van zonneboilersl 
collectors 

Aanleg warmte-terug-win
installatie in de buurt 
(de warmte van 'gebruikt' water 
wordt benut om koud water te 
verwarmen) 

Reeds Geen 
aanwezig interesse 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Wei interesse, 
maar ik ben niet 
bereid om meer 
huur te betalen 

o 

o 

o 

o 

o 

Wei interesse en 
ik ben eventueel 
bereid om meer 
huur te betalen 

o 

o 

o 

o 

o 

C 8eoordeling van de gemeenschappelijke ruimtes rondom 
uw woning 

r C 1. Woont u in een etagewoning? Ja 
(onder of boven een andere woning. 
een winkel of een bedrijf) [J Nee 

C 2. Heeft u een woning met een Ja 
ACHTERPAD1 
(brandgangen achier uw luin. etc.) Nee 

C3. Hoe tevreden bent u over het Qn: Tamelijk Neutraal Tamelijk Tevreden 
ACHTERPAD (naar uw tuin en/of tevreden QO.: tevreden 
achteringang) rond uw woning, tevreden 
wat betreft: 

De verlichting 0 0 0 0 0 

De veiligheid 0 0 0 0 

Het onderhoud (de beslraling. 0 0 0 0 
vervuiling. onkruid) 

De waterafvoer 0 0 0 0 0 

De toegankelijkheid (paaltjes, 0 0 0 0 
breeclte. bereikbaarheid per fietsl 
bromfietslrolstoel) 

De afsluitbaarheid 0 0 

De bewoners waarmee u het 0 0 0 0 
achterpad deelt 

C4. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan het ACHTERPAD rond uw woning? 
(gelel op: verlichting. veiligheid. netheid. onderhoud. loegankelijkheid. afslultbaarheid en medegebruikers) 

eijfer invullen op de stippellijn 
- I 

Weet niet 

o 

o 

o 

o 

... C6 

...C2 

... C3 

... D1 

... .... 

Onderzoek naar de (mogeJijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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C Beoordeling van de gemeenschappelijke ruimtes rondom 
Ga naar 

uwwonmg 
vr.ag -. 

C 5. Zou u anderen aanraden om in uw Zeker niet Waar- Neutraal Waar- Zekerwel 
WOONBLOK te komen wonen? schijnlijk schijnlijk 

niet wei 

0 0 0 0 

C6. Hoe tevreden bent u over het On- Tamelijk Neutraal Tamelijk Tevreden 
WOONGEBOUW, wat betreft: tevreden on- tevreden aanwezig 

tevreden 

Het uiterlijk van het gebouw 0 0 0 0 0 
(gevels, entree) 

De toegankelijkheid van het 0 0 
gebouw (drempels. trappen. deuren. 
sloten e.d.) 

De uitstraling van de 0 0 0 0 
binnenkant van het gebouw 
(trappenhuis. gangen) 

De veiligheid in het trappenhuis en 0 0 0 0 
de gangen (zichtbaarheid. verlichting 
en afsluitbaarheid) 

De bereikbaarheid en veiligheid 0 0 0 0 0 
van de berging 

De manier waarop het huisvuil in 0 0 0 0 
het woongebouw wordt 
opgeslagen (container, aparte 
opslagruimte) 

De bewonerssamenstelling in het 0 0 0 
woongebouw 

De complexbeheerder 0 D 0 0 0 

De gemeenschappelijke ruimte 
(recreatieruimte) in het gebouw 0 0 0 0 0 0 

De lift 0 0 0 0 0 

C 7. 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, complexbe/'leerder. recreatieruimte en lift) 

Cijfer invullen op de stippellijn 

ca. Zou u anderen aanraden om in Zeker niet Waar- Neutraal Waar- Zekerwel 
uw WOONGEBOUW te komen schijnlijk schijnlijk 
wonen? niet wei 

0 0 0 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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D Beoordeling van de buurt waar u woont 

01 . Hoe tevreden bent u over de On- Tamelijk Neutraal Tamelijk Tevreden Niet aan- I 
KWAUTEIT van de volgende tevreden on- tevreden wezig I 
VOORZIENINGEN: tevreden onbekend 

Het uiter1ijk van de gebouwen, 0 0 0 0 0 
straten en pleinen in uw buurt 

De speelvoorzleningen 0 0 0 0 

De straatverfichting 0 0 0 0 0 

De groenvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 
(grasvelden, bomen, bloemperken, 
struikgewas) 

De bestrating 0 0 0 0 

De wijkbeheerder van Domein 0 0 0 0 0 0 

02. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de KWALITEIT van de bovengenoemde 
VOORZIENINGEN in uw buurt? .. .... 
(gelet op: speelvOOfZieningen, groenvoorziening8n, bestrating, verliehting, het uiterlijk van gebouwenl 
openbare ruimte en de wijkbeneerder) 

Cijfer invul/en op de stippel/ijn 
-' 

03. In hoeverre heeft u in uw buurt Zeer Ye.ellast Enige last Weinig Zeer 
OVERLAST van: Y..e.e..llast last weinig last 

Lawaai van ver1<eer 0 0 0 0 

Verkeersgevaar 0 0 0 

(fout) Geparkeerde auto's of 0 0 0 0 0 
fietsen 

Stank of lawaai van cafe(s). 0 0 0 0 
restaurants, buurtcentra e.d. 

VandaHsme (vemielingen, graffiti) 0 0 0 

Vervuiling (hondenpoep, zwerfvuil) 0 0 0 0 

On/(ruid op straatlstoep 0 0 0 0 0 

Bomen 0 0 0 0 0 

Gevoel van onveiligheid 0 0 0 0 
overdag 

Gevoel van onveillgheid 0 0 0 0 
's avonds 

Huisdieren van anderen 0 0 0 0 

Drugsgebruik, -teelt of -handel 0 0 0 0 0 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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D 8eoordeling van de buurt waar u woont 

! 04. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan uw buurt, als het gaat om de bovenstaande 

I 

vormen van OVERLAST? .- .... 
(hoe groter de overlast. hoe lager het rapportcijfer. gelet op: laWaai van verkeer. cafe(s) e.d., vandalisme. 
vervuiling onkruid, verkeersgevaar. onveiligheid, huisdieren en drugsoverlast) 

I Cijfer invuJlen op de stippellijn 
I-

05. Hoe tevreden bent u over de On- Tamelijk Neutraal Tamelijk Tevreden 
BEWONERS van uw buurt, wat tevreden on- tevreden 
betreft: tevreden 

De leeftijdsopbouw van de 0 0 0 0 0 
bewoners in uw buurt 

De sociale controle in de buurt D 0 Cl [] 0 

Het gedrag van jongeren 0 0 0 0 0 

Het gedrag van de buurtbewoners 0 0 0 0 0 

De verhouding tussen autoch- 0 0 0 0 0 
tonen en allochtonen in uw buurt 

06. 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 I 

07. 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 --_.- - - ---- - --- - -- - -------- --- --
I 

, 
08. Vindt u dat de buurt er in de Veel Slechter Neutraal Beter Veel Weet niet 

afgelopen 3 jaar beter of slechter slechter beter 
op is geworden? 

0 0 0 0 0 

09. Hoe denkt u dat uw buurt in uw Zeer Slecht Neutraal Goed Zeergoed 
woonplaats bekend staat? slecht 

0 0 0 0 0 

010. Zou u anderen aanraden om in uw Zeker niet Waar- Neutraal Waar- Zekerwel 
BUURT te komen wonen? schijnlijk schijnlijk 

niet wei 

0 0 0 0 0 

011. Weet u of Domein actief is in uw 0 Ja, Domein is actief in de buurt 
buurt om prettig wonen te 
bevorderen? 0 Nee, Domein is niet actief in de buurt 

I Ik weet niet of Domein actief is in mijn buurt 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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E 8eoordeling van de hele woonsituatie 

E 1. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan uw TOTAlE WOONSITUATIE? 
I 

(gelet op: de woning, de gemeenschappelijke ruimtes rondom uw woning (achterpaden, woongebouw) ... ... 
en de buurt) 

I Cijfer invul/en op de st;ppel/ijn 

E 2. Hoe tevreden bent u over de prijsl On- Tamelijk Neutraal Tamelijk Tevreden 
kwaliteitverhouding van uw woon- tevreden on- tevreden 
situatie? (krijgt u veel of weinig 'waar' tevreden 
voor uw geld) 

0 0 0 0 0 

E 3. Zou u anderen een zelfde Zeker niet Waar- Neutraal Waar- Zeker wei 
WOONSITUATIE aanraden? schijnlijk schijnlijk 

niet wei 

~ 0 0 0 0 

F U en de buurt 

In de volgende vragen zullen een aantal stellingen aan u worden voorgelegd. Probeer aan te geven welke 
stelling het meest op u van toepassing is. Ook als u niet goed kunt kiezen. probeer dan toch op gevoel een 
keuze te maken. 

--

F 1. Als er leuke of nuttige activiteiten 0 ... dan zou ik misschien wei meedoen aan deze activiteiten 
in de buurt worden 
georganiseerd zoals bijv. 0 ... dan zou ik niet meedoen aan deze activiteiten 

festiviteiten, schoonmaakacties, 
sporttoernooien. vlooienmark1en ... -

F 2. Als het gaat om het organiseren 0 ... zou ik deze best zelf (samen met mijn buurtbewoners) willen 
van festiviteiten of organiseren 
(kinder)activiteiten in de buurt 
dan ... 0 .. . hoef ik deze niet zo nodig zelf (samen met mijn buurtbewoners) 

te organiseren 

F 3. Wat past het beste bij u? 0 Ik zou best wei willen meedoen aan regelmatig overleg over de 
buurt samen met de gemeente of woningcorporatie (bijv. in een 
bewonerscommissie , leefbaarheidsteam) 

0 Ik hoef niet zo nodig mee te doen aan regelmatig overleg over de 
buurt samen met de gemeente of woningcorporatie (bijv. in een 
bewonerscommissie, leefbaarheidsteam) 

F 4. Wat past het beste bij u? 0 Ik blijf het liefst voor een kortere tijd in een bepaalde buurt wonen 

0 Ik blijf het liefst voor een langere tijd in een bepaalde buurt wonen 
--.-------- -

F 5. Wat past het beste bij u? 0 Ik vind het best belangrijk om me te gedragen zoals het hoort 

0 Ik vind het niet zo belangrijk om me te gedragen zoals het hoort -
F 6. Wat past het beste bij u? 0 De meeste van mijn vrienden/kennissen wonen buiten de buurt 

I 0 De meeste van mijn vrienden/kennissen wonen binnen de buurt 

Onderzoek naar de (mogelijke) react ie van scheefwoners op Huur op Maat 
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-
F 7. Wat past het beste bij u? 

F 8. Wat past het beste bij u? 

F 9. Wat past het beste bij u? 

F 10. Wat past het beste bij u? 

F 11. Wat past het beste bij u? 

F 12. Wat past het beste bij u? 

F 13. Wat past het beste bij u? 

F 14. Wat past het beste bij u? 

F 15. Wat past het beste bij u? 

F 16. Wat past het beste bij u? 

F 17. Wat past het beste bij u? 

BIJLAGEN 

Ik vind het leuk om als een van de eersten mee te doen met de 
nieuwste trends (op het gebied van mode, apparatuur, woning
inrichting) 

o Ik vind het niet zo nodig om als eerste mee te doen met de 
nieuwste trends (op het gebied van mode, apparatuur, woning
inrichting) 

De meeste mensen die ik ken zijn familie van mij 

o Oat is niet zo 

o Ik vind dat dingen vroeger vaak beter waren dan nu 

o Ik vind niet dat dingen vroeger vaak beter waren dan nu 

Ik vind dat ik tamelljk gemakkelijk contact leg met anderen 

Ik vind dat ik niet zo gemakkelijk contact leg met anderen 

o Ik ben best ge',nteresseerd in activiteiten en festiviteiten in de buurt 

o Ik ben niet zo ge"lnteresseerd in activiteiten en festiviteiten in de 
buurt 

o Ik vind het best prettig als buurtbewoners op elkaar letten 

o Ik vind het niet zo prettig als buurtbewoners op elkaar letten 

o Ik vind dat buurtbewoners vooral zelf verantwoordelijk zijn voor wat 
er in de bULJrt gebeurt (bijv. de buurt netjes houden) 

Ik vind dat vooral offici~le instanties (bijv. gemeente, 
woningcorporatie) verantwoordelijk zijn voor wat er in de buurt 
gebeurt (bijv. de buurt netjes houden) 

o Ik zou mensen in de buurt aanspreken als zij storend gedrag 
vertonen 

Ik zou mensen in de buurt meestal niet aanspreken als zij storend 
gedrag vert on en 

Ik zou het meestal melden bij offici~le instanties (bijv. gemeente. 
woningcorporatie, politie) als buurtbewoners storend gedrag 
vertonen 

o Ik zou het meestal niet melden bij offici~le instanties 
(bijv. gemeente. woningcorporatie, politie) als buurtbewoners 
storend gedrag vertonen 

o Ik vind dat men in de buurt. tot op zekere hoogte, zijn leven moet 
kunnen leiden zoals hij/zij dat wil 

Ik vind dat men zich moet aanpassen aan de mensen in de buurt 

o Ik vind verandering in de buurt (bijv. andere mensen, gebouwen) 
meestal best prettig 

o Ik vind verandering in de buurt (bijv. andere mensen, gebouwen) 
meestal niet zo prettig 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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G Woonwensen 

,-

Bij de vragen in dit onderdeel moet u zich voorstellen dat u zou gaan verhuizen, dus ook indien u dit niet 
van plan bent. Wat zou u dan wensen binnen uw (financiele) mogelijkheden? 

G 1. Wat voor type woning zou u 0 Tussenwoning of hoekwoning 
wensen? 

0 Twee-onder-een-kap-woning 

0 Vrijstaande woning 

Meerdere antwoorden moge/ijk! Bungalow (slaapkamer en badkamer op de begane grond) 

0 Semi-bungalow (als bungalow maar met een extra kamer op de 
eerste verdieping) 

D Appartement in eel! gebouw met lift 

Appartement in een gebouw zonder lift 

0 Anders. namelijk .. ..... .......... ..... ... .... .... ... .. .. .. .. ..... ... .. 
-

G 2. Hoeveel kamers zou u minimaal 
wensen (woon- en slaapkamers)? ... ... kamers 

G3. Welke toilet-voorziening zou u 0 Een apart toilet 
wensen in uw woning? 

Een toilet in de badkamer 

Een apart toilet en een in de badkamer 

0 Twee aparte toiletten 

0 Maakt niet uit 

G4. Zou u een bad of een douche Douche 
wens en? 

0 Bad, eventueel met douche erin 

0 Bad en aparte douche 

Maakt niet uit 

G 5. Zou u wens en dat uw eigen slaap- 0 Ja 
kamer en badkamer op dezelfde 
verdieping liggen als uw Nee 
woonkamer? 

0 Maakt niet uit 
- ... 

G 6. Zou u een open of gesloten Een open keuken 
keuken wensen? 

0 Een gesloten keuken 

I 0 Maakt niet uit 
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G 7. Zou u een eigen buitenruimte 
wensen? 

GS. Zou u een koop- of een 
huu/Woning wensen? 

G9. Hoeveel zou u maximaal willen! 
kunnen betalen voor een 
KOOPWONING? 

G 10. Hoeveel zou u maximaal willen! 
kunnen betalen voor een 
HUURWONING? 

. ~_ •• ~ _ 0 

G 11 . Waar zou u willen gaan wonen? 

G 12. In welke mate vindt u het 
belangrijk det een BUURT ... 

.. levendig is 

.. op het gebied van bebouwing 
een gevarieerd uiterlijk heeft 

.. goed bereikbaar is met de auto 

.. goed bereikbaar is met het 
openbaar vervoer 

.. veel groen heeft 
----_ .... 

BIJLAGEN 

Ga naar 

vraag ... 

o Ja. een tuin 

o Ja. een balkon/dakterras 

o Ja, een tuin of balkon/dakterras 

o Ja, een tuin en balkon/dakterras 

o Nee 

1
0 Maakt niet uit 

0 Huu/Woning van een woningcorporatie ... G10 

0 Huu/Woning van een andere verhuurder -+ G10 

0 Koopwoning -+G9 

0 Koopwoning met korting -+G9 
- u koopt de woning met korting van een woningcorporatie 
- bij verkoop bent u verplicht de woning weer aan de 
woningcorporatie aan te bleden 

- een gedeelte van de waardestijging of waardedaling deelt u 
met de woningcorporatie 

0 Maakt niet uit -+G9 
+G10 

Maximaal ongeveer € .. .. .... . 
(exclusief kosten koper) 

Maximaal ongeveer € .. .. ... . per maand 
(zonder rekening te houden met huurtoeslag en zonder service- en 
stookkosten) 

0 In mijn eigen buurt 

0 In een andere buurt in dezelfde gemeente, namelijk .... ..... .. ... .... ...... 

0 In een andere gemeente. namelijk ... .... ... .. .. .. .. ..... ......... .. 

0 Ik heb geen voorkeur 

Onbelangrijk Tamelijk Tamelijk Belangrijk 
onbelangrijk belangrijk 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
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G Woonwensen 

Vervolg vraag G12 Onbelangrijk Tamelijk Tamelijk Belangrijk 
onbelangrijk belangrijk 

.. een plek heeft waar u andere 0 0 0 0 
bewoners kunt ontmoeten 

.. goed bekend staat in uw 0 0 0 0 
woonplaats 

.. kindvriendelijk is 0 0 0 

G 13. In welke mate vindt u het Onbelangrijk Tamelijk Tamelijk Belangrijk 
belangrijk dat ••• onbelangrijk belangrijk 

... er zowel gewoond. gewinkeld 0 0 0 
als gewerkt wordt in de buurt? 

... er in de buurt activiteiten voor 0 0 0 0 
buurtbewoners georganiseerd 
worden? 

... u op de hoogte wordt 0 0 0 0 
gehouden van de activiteitenl 
festiviteiten in de buurt? 

... u kunt verhuizen naar een 0 0 0 0 
ander type woning in dezelfde 
buurt? 

G 14. In welke mate vindt u het Qnbelangrijk Tamelijk Tamelijk Belangrijk 
belangrijk dat de volgende Qnbelangrijk belangrijk 
voorzieningen aanwezig zijn in 
een buurt? 

(Basis)school 0 0 0 0 

Voorzieningen voor opvang 0 0 0 0 
kinderen 

Speelvoorzieningen voor 0 0 
kinderen 

Voorzieningen voor jongeren 0 0 0 0 

Voorzieningen voor 65-plussers 0 0 0 0 

Zorgcentrum, apotheek. arts 0 0 0 

Gebedshuis. zoals kerk. moskee 0 0 0 

Sportvoorzieningen 0 0 0 0 

P arkeervoorzien ingen I 0 0 0 0 
\..-
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G 15. In wat voor soort omgeving zou u 
willen wonen? 

Let op: een antwoord moge/ijk! 

o Stadscentrum 
- In of vlakbij het centrum van de stad 
- Hoge gebouwen. dicht bij elkaar 
- Een menging van woningen. winkels en 

kantoren 
- Bijv.: binnenstad. omgeving station 

o Stedelijk wonen in het groen 
- Aan de rand van de stad 
- Laagbouw, veel ruimte ertussen 
- Voornaamelijk woningen met tuinen en 

groenvoorzieningen 
- Bijv.: Achtse Barrier, Meerhoven 

o Vooroorlogse woonwijk 
- Grenzend aan het centrum van de stad 
- Laagbouw, dicht bij elkaar 
- Voornamelijk kleine rijwoningen van voor de 

oorlog 
- Bijv.: Philipsdorp, Witte Dorp 

o Naoorlogse woonwijk 
- Voornamelijk buiten de ring 
- Zowel hoog- als laagbouw, tameliJk dicht bij 

elkaar 
- Voornamelijk veel herhaling van hetzelfde 

type woning van na de oorlog 
- Bijv.: Genderdal, Generalenbuurt 

CJ Woonwijk langs uitvalswegen 
- In de buurt van de grote uitvalswegen van de 

stad 
- Hoogbouw, tamelijk dicht bij elkaar 
- Voornamelijk appartementen 
- Bijv.: Montgomerylaan. Karel de Grotelaan 

Woonwijk langs yerbjndingswegen 
- In de buurt van de verbindingswegen tussen 

het centrum en de (vroegere) dorpen 
- Laagbouwen iets hogere gebouwen, tamelijk 

dicht bij elkaar 
- Menging van woningen, winkels en kantoren 
- Bijv.: Leenderweg, Hoogstraat 

o Dorpscentru m 
- In het centrum van een dorp in de omgeving 
- Laagbouwen iets hogere gebouwen, vrij dicht 

bij elkaar 
- Menging van woningen. winkels en bedrijven 
- Bijv.: centrum Best of Son en Breugel 

o Ergens anders in een dorp 
- Buiten het centrum in een dorp in de 

omgeving 
- Laagbouw, veel ruimte ertuss.en en veel groen 
- Voornamerijk woningen met tuinen 
- Bijv.: landelijk gebied rond centrum Best of 

Son en Breugel 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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G Woonwensen 

G 16. In welke mate vindt u het 
belangrijk dat de 
BUURTBEWONERS van een 
buurt ... 

.. veel contact met elkaar hebben 

.. dezelfde ideeen/opvattingen 
hebben als u 

.. hetzelfde opleidings-I 
inkomensniveau hebben als u 

.. dezelfde culturele achtergrond 
hebben als u 

.. elkaar helpen 

.. op elkaar letten 

.. dezelfde leeftijd hebben als u 

.. dezelfde huishoudens
samenstelling hebben als u 

1---- -·-----·- - - ---- -

G 17. Heeft u nog andere dan de 
hierboven genoemde wensen ten 
aanzien van uw gewenste 
woonsituatie? 

H Verhuisplannen 

-
H 1. Bent u van plan te verhuizen? 

Onbelangrijk Tamelijk 
onbelangrijk 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

Nee 

Tamelijk 
belangrijk 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ga naar 

vraag-. 

Belangrijk 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o Ja, namelijk .. .. ..... .... .... .... .... ....... .... ....... .. ... ............ ..... ... .. ....... ..... ... . 

o Nee, ik heb geen plannen om te verhuizen 

o Nee, maar ik zou mijn huidige huurwoning wei willen -.11 
kopen 

o Nee, ik wil wei verhuizen , maar ik kan geen hog ere huur -.11 
betalen 

o Nee, ik wil nog minstens 3 jaar in deze woning blijven -.11 
wonen en daarna verhuizen 

Ja, en ik heb al iets gevonden 

Ja, ik zoek momenteel een (andere) woning 

o Ja, ik ben van plan om binnen 3 jaar te gaan verhuizen, maar ik 
ben nog niet op zoek 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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H 2. Wat is voor u een reden om te 
verhuizen? 

BIJLAGEN 

o A Wil zelfstandig wonen 

B Vanwege werklstudie 

Let op: meerdere entwoorden mogelijk n C Vanwege samenwonen/trouwen 

De letters komen by de volgende 
vraag aan de orda 

H 3. Welke van de door u genoemde 
redenen zijn het belangrijkste? 

L Letters van vraag H2 invullen op de 
stippellijnen in volgorde vEIn bEl/ang
rijkheid. 

o 0 Vanwege scheiding/apart wonen 

o E Vanwege gezinsuitbreiding 

o F Vanwege behoefte aan meer zorgverlening 

o G Huidige woning is moeilijk toegankelijk 
(bijv. afwezigheid lift) 

o H Vanwege de onderhoudsstaat van de woning 

o I Vanwege geluidsoverlast 

o J Wil groter wonen 

o K Wil kleiner wonen 

L Wil goedkoper wonen 

[j M Wil een woning kopen 

o N Wil luxer/comfortabeler wonen 

o 0 Wil minder onderhoud (aan woning of tuin) 

o P Wil een tuin 

o Q Wil geen tuin meer 

o R Vanwege (geluids)overlast van de buren 

S Vanwege de negatieve kenmerken van de buurt waarin 
ik woon 

o T Vanwege het aanbod van voorzieningen/winkels in de buurt 
waar ik heen wil 

o U Vanwege de positieve kenmerken van de buurt waar ik heen wil 

o V Moet verhuizen vanwege sloop/renovatie van huidige 
woning 

o WEen andere reden , namelijk ...... .. ....... ........ . 

1 ..... .... .. .. .. 

2 .............. . 

3 .. ... .. ... .... . (maximaal drie antwoorden) 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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H 

H 4. 

Verhuisplannen 

Op welke manier zoekt u naar een 
nieuwe woning? 

Meerdere antwoorden mage/ijk! 

Ga naar 

vraag -.. 

o Ik reageer op een advertentie van een vrijgekomen woning van 
Domein die mij wei leuk lijkt via www.domein-wonen.nl of aan de 
balie 

o Ik reageer aileen op een advertentie van vrijgekomen woningen 
van Domein waar ik echt wil wonen via www.domein-wonen.nl of 
aan de balie 

o Ik sta ingeschreven bij Domein , maar ik heb nog niet gereageerd 
op woningadvertenties 

o Ik sta ingeschreven bij een andere woningcorporatie 

o lk zoek via een makelaar 

o Ik kijk in dagbladen 

o Ik kijk op internet 

o Ik zoek zelf of via vrienden, kennissen 

o Ik zoek (nog) niet of nauwelijks 

o Ik zoek anders, namelijk .. ... ...... ...... .. ...... ... ... ........ ..... .... . 

Uw huishouden en voorkeuren 

I 1. Wat is uw geslacht? 

I 2. Wat is uw leeftijd? 
1----- .. --

I 3. Wat is uw burgelijke staat? 

14. 

15. 

--...., 
16. 

17. 

Met wie woont u in uw huidige 
woning? 

Hoeveel personen wonen er in uw 
woning? 

Als u samenwoont met een part
ner, wat is dan zijn of haar leeftijd? 

Ais u thuiswonende kinderen 
heeft, wat is dan de leeftijd van uw 
kind(eren)? 

O Man 

o Vrouw 

.. .... jaar 

o Ongehuwd 

o Gehuwd 

o Weduwe I weduwnaar of gescheiden 

o Ik woon aileen 

o Ik woon er met mijn partner 

o Ik woon er met mijn partner en kind(eren) 

o Ik woon er aileen met mijn kind(eren) 

o Ik woon er samen met andere volwassenen 
(en met mijn kinderen) 

personen 

jaar 

Jongste kind jaar 

Oudste kind .. .... jaar 

Onderzoek naar de (mogelij ke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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Uw huishouden en voorkeuren Ganur 

18. Verwacht u binnen 2 jaar een 
verandering in de samenstelling 
van uw huishouden? 

19. Heeft u (en/of uw eventuele 
partner) hulp van buitenaf nodig 
bij uw dagelijkse bezigheden? 
(Zoals thuiszorg, verpleeghulp. en 
dergelijke) 

I 10. Heeft en/of gebruikt u internet? 

I 11 . Bezoekt u weleens de website van 
Domein? 

Meerdere antwoorden moge/ijk! 

I 12. Waarvoor gebruikt u internet het 
meest? 

I 13. Welke televisiezenders bekijkt u 
het meest? 

Meerdere antwoorden moge/ijk! 

__________________ vraag ...... 

D Ja, het huishouden wordt kleiner 

Nee, de samenstelling blijft hetzelfde 

0 Ja, het huishouden wordt groter 

D Ja 

0 Nee 

0 Ja 

0 Nee ...... 113 

tJ Ja. voor het opzoeken van informatie over Domein 

0 Ja, voor het reageren op woningadvertenties van Domein 

o Ja. voor andere zaken, namelijk .... .... ... ..... .. ..... .. ...... ..... ................. . 

tJ Nee 

o Ontspanning / het spelen van spelletjes 

o Informatie verzamelen 

o Contacten met andere mensen (bijvoorbeeld e-mailen, chatten, 
skypen) 

D Anders, namelijk .... .. .......... .. .... ........................ .. .. 

o Publieke zenders (Ned 1. Ned 2, Ned 3) 

o Commerciele zenders (bijv. RTL 4, SBS 6) 

o Thema zenders (bijv. MTV, Eurosport. Discovery) 

o Europese zenders (bijv. BBC, ZDF, Canvas) 

o Niet-Europese zenders (bijv. ATV Avrupa, AI Jazeera) 

o Regionalellokale zenders (bijv. Omroep Brabant, LO Eindhoven) 

o Geen, ik kijk nooit televisie ...... 116 

I 14. Welk soort televisie-programma's 0 Nieuws/actualiteiten 
bekijkt u het meest? 

o Ontspanninglvermaak (bijv. spelshows. soaps, series) 

Meerdere antwoorden moge/ijk! o Films 

o Sport 

o Muziek 

o Andere programma's, namelijk 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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Uw huishouden en voorkeuren 

I 15. Van welke omroep gebruikt u 
regelmatig een programmagids? 

I 16. Welke (dag-)bladen leest u 
regelmatig? 

Meerdere antwoorden moge/ijk! 

0 Veronica 

0 TROS 

0 VARA 

0 NCRV 

KRO 

0 AVRO 

0 VPRO 

0 EO 

0 Oat is telkens een andere 

0 Anders, namelijk ... ...... .......... ............. . 

0 Geen 

0 De Telegraaf 

De Volkskrant 

0 Trouw 

0 Aigemeen Dagblad 

0 NRC Handelsblad 

0 NRC Next 

0 Financieel Dagblad 

Q Eindhovens Dagblad 

0 Spits 

0 Metro 

De Pers 

0 Trompetter 

Groot Eindhoven 

0 Groeiend Best 

0 Forum 

o Buitenlandse krant, namelijk .... .. ........ ... .. .... .. ...... ...... . 

D Anders, namelijk .. .. .. ............ .. .... .. , .... ................ . 

o Geen 
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Uw huishouden en voorkeuren 

I 17. Welke van de onderstaande ac
tiviteiten doet u regelmatig in uw 
vrije tijd (niet in de vakanties)? 

Meerdere antwoorden moge/ijkl 

o Lichamelijke sport beoefenen (hardlopen, voetballen, etc.) 

o Lange wandeling of fietstocht maken 

o Denksport beoefenen (puzzelen. schaken , etc.) 

o Andere spelletjes spelen (kaarten . backgammon, etc.) 

o Overige sporten uitoefenen (biljarten, kegelen, etc.) 

o TV of video's! dvd's kijken 

o Radio of cd's luisteren 

o Lezen 

o Verzamelen (postzegels. munten, etc.) 

o Computeren (internet. spellen , etc!) 

o Tuinieren of klussen (woning, auto, etc.) 

o Bezig zijn met dieren (uitlaten, verzorgen. etc.) 

o Creatieve hobby beoefenen (tekenen, muziek maken. knutselen , 
koken, handwerken, schrijven, etc.) 

o Cursus of onderwijs volgen 

o Vrijwilligerswerk doen 

o Bezoeken museum, tentoonstelling 

o Bezoeken bibliotheek 

o Bezoeken concert, toneel. andere voorstellingen 

o Bezoeken bioscoop, filmhuis 

o Bezoeken gebedshuis, zoals kerk, moskee etc. 

o Bezoeken natuurgebied (uitstapjes) 

o Bezoeken speeltuin, pretpark. dierentuin, etc. 

o Bezoeken steden. dorpen, bezienswaardigheden (uitstapjes) 

o Winkelen (shoppen) 

Uitgaan cafe, dansen, disco 

o Uitgaan restaurant 

o Bezoeken familie, vrienden, kennissen 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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Uw huishouden en voorkeuren 

r-

I 18. Kunt u aangeven welke 0 Christen Oemocratisch Appel (COA) 
landelijke politieke partij(en) u 
voorkeur heeftlhebben? 0 Partij van de Arbeid (PvdA) 

0 Socialistische Partij (SP) 

Meerdere antwoorden moge/ijk! 0 Volkspartij voor Vrijheid en Oemocratie (VVO) 

0 Partij voor de Vrijheid (PW) 

0 GroenLinks (GL) 

0 ChristenUnie (CU) 

0 Oemocraten 66 (066) 

0 Partij voor de Oieren (PvdO) 

0 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 

0 Trots op Nederland (TON) 

0 Anders. namelijk .. .. ... ... .... ..... ... .... ... .. ... ................... .. ... 

I I 
I 19. Tot welke religie of U zelf Uw partner 

levensbeschouwing voelt u (en uw 
eventuele partner) zich Christendom 0 0 
aangetrokken? 

Islam 0 0 

Jodendom D 

Humanisme 

Anders, namelijk .............. .... .... .. .... ..... 0 0 

Geen 0 0 
r-

120. Wat is de hoogste opleiding die u U zelf Uw partner 
(en uw eventuele partner) 
afgerond heeft? Basisschool 0 0 

Lager/middelbaar voortgezet onderwijs 0 0 
(MULO, MAVO, VGLO. LAVO, VMBO) 

Lager beroepsonderwijs 0 
(Ambachtschool , LTS. LHNO, 
huishoudschool. LEAO. LAS) 

Middelbaar beroepsonderwijs 0 0 
(MTS, KMBO,UTS,MEAO, MBO) 

Hoger voortgezet onderwijs 0 
(HBS. HAVO, VWO. MMS, Atheneum. 
Gymnasium e.d.) 

Hoger beroeps/wetenschappel ijk 0 0 
onderwijs 
(HTS. HEAO. HBO, Universiteit) 
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Uw huishouden en voorkeuren 

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

I 121_ Welke situatie is op u (en uw 
eventuele partner) van 
toepassing? 

122. 

Meerdere antwoorden mogelijkl 

Ais u (en/of uw eventuele partner) 
betaald wert< heeft: werkt u (en/of 
uw eventuele partner) als zelfstan
dige of in loondienst? 

~--------.---------
123. Wat is de nationaliteit van u (en 

uw eventuele partner) volgens uw 
paspoort( en)? 

Fulltime werkend 

Parttime werkend 

Vrijwilligerswerk 

Studerend 

Huishoudelijk werk 

Arbeidsongeschikt 

Met pensioen of VUT 

Werkzoekend 

Loondienst 

Zelfstandige 

Loondienst en zelfstandige 

Niet van toepassing 

Nederlands 

U zelf 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
U zelf 

o 

U zelf 

o 

Als u meerdere nationaliteiten heeft Turks o 
graag aile nationaliteiten aankruisen! 

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

124. Bij welke groep of cultuur voelt u 
(en uw eventuele partner) zich het 
meeste thuis I aan welke groep 
voelt u zich het meest verwant? 

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

Indonesisch 

Marokaans 

Surinaams 

Antilliaans 

Anders, namelijk ................................ . 

Nederlandse 

Turkse 

o 
o 

o 

o 

U zelf 

o 

o 
Indonesische 0 

Marokaanse 0 

Surinaamse 0 

Antilliaanse 0 

Anders, namelijk..... .... .... ...... .... ..... .. ... 0 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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Uw partner 

0 
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0 
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Uw partner 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Uw huishouden en voorkeuren 

125. Ik I wij verdienen netto per maand: 0 minder dan E 1.400 
(als u met uw partner samen-
woont. tel dan zijn of haar 0 € 1.400 - E 1.800 

inkomen er bij op.) 
0 E 1.800 - E 2.000 

Een Ullkenng, sludiebeurs. AOW. pensioen 
en alimenlatie Zijn ook iOkomen! 0 € 2.000 - of meer 

126. Verwacht u een verandering in dit 0 Ja, het inkomen wordt lager 
inkomen? 

I ~ 
Nee, ik verwacht een norma Ie ontwikkeling 

t Ja, het inkomen wordt hoger 

J Tot slot 

Kies steeds uit de volgende twee stellingen: 
--------------------------------------------------~ 

J 1. Ik vind Domein Afwachtend 

Alert 

J 2. Ik vind Domein Vooruitstrevend (op toekomst gericht) 

o Behoudend (traditioneel) 

J 3. Ik vind Domein o Op klanten gericht 

o Op eigen organisatie gericht 

J 4. Ik vind dat bij Domein o Geld verdienen voorop staat 

Men opkomt voor mensen die dat nodig hebben L-__ ---'-____ _______ _______________________________________________________________ ~ 

Oit is het einde van de enquete. 
Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen. 

Ruimte voor opmerkingen en/of suggesties m.b.t. deze enquete 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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Bijlage 2 - Representativiteit 

Frequentle Verwachte frequentie Chi-kwadraat 

Leeftijdsklasse 

< 34 jaar 240 385,92 55,2 
35-44 jaar 355 479,43 32,3 
45-54 jaar 391 379,58 0,3 
55-64 jaar 393 330,85 11.7 
65-74 jaar 413 293,60 48,6 
75 jaar en ouder 390 312,62 19,2 

Totaal 2182 2182,00 I 167,2 

Geslacht I 
Man 1006 1185,46 I 27,2 

Vrouw 1190 1010,54 I 31,9 

Totaal 2196 2196,00 59,0 

Inkomen 
Geen controle gegevens beschikbaar 

Nationaliteit I 
Nederlands 1223 832,00 I 183,8 
Niet Nederlands 57 448,00 341,3 

Totaal 1280 1280,00 525,0 

Huishoudenssamenstelllng I 
1 persoons huishouden 501 590,57 13,6 
2 persoons huishouden 429 256,77 115,5 
Gezin 192 243,93 11,1 
Een ouder gezin 135 154,06 2,4 
Anders 14 25,68 5,3 

Totaal 1271 1271,00 147,8 

Woningtype 
Eengezinswoning 1348 1266,86 5,2 
Semi-bungalow 103 75,48 10,0 
Appartement met lift 454 477,50 1,2 
Appartement zonder lift 320 415,13 21,8 
Onbekend 122 112,03 0,9 

Totaal 2347 2347,00 39,1 

Huurprijs 
Goedkoop 292 362,56 Ii 13,7 
Bereikbaa r en hoger 1986 1915,44 I, 2,6 

Totaal 2278 2278,00 I' 16,3 

Gemeente 
Eindhoven 1353 1377,38 0,4 

Best 646 654,14 0,1 
Son en Breugel 357 324,49 3,3 

Totaal 2356 2356,00 3,8 

Bouwjaar 
< 1959 345 351,02 0,1 
1960-1969 517 513,66 0,0 
1970-1979 352 335,26 0,8 
1980-1989 458 456,37 0,0 
1990-heden 606 621,69 0,4 

Totaal 2278 2278,00 1,4 
. . 

Tabel: representatlvltelt 
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Bijlage 3 - Identificatie scheefwoner 

In deze bijlage vind u de tabellen behorend bij hoofdstukS waarin de scheefwoners worden 
ge'ldentificeerd en worden vergeleken met de niet-scheefwoners op verschillende kenmerken. Deze 
tabellen behoren bij de grafieken die weergegeven zijn in dit hoofdstuk. 

Inkomensdifferentiatie per huishoudenstype 

Huishoudensinkomen 
Minder dan Meerdan 

(1400 (1400 - (1800 (1800 - (2000 €2000 

N % N % N % N % 

longe alleenstaande « 30 jaar) 35 49,3% 30 42,3% 4 5,6% 2 2,8% 

I longe tweepersoonshuishouden 

I « 30 jaar) 4 14,8% 1 3,7% 6 22,2% 16 59,3% 

Middelbare alleenstaande 

c (30 - 54 jaar) 127 48,5% 87 33,2% 16 6,1% 32 12,2% 
QI Middelbaar 0.. 
>- tweepersoonshuishouden -VI 
c. (30 - 54 jaar) 12 11,4% 20 19,0% 16 15,2% 57 54,3% QI 
"'0 Gezin 61 20,4% 69 23,1% 54 18,1% 115 38,5% ::I 
0 

Eenoudergezin 167 67,6% 58 23,5% 9 3,6% 13 5,3% ~ 
VI 

"5 Oudere alleenstaande (55 - 74 
J: jaar) 198 64,5% 79 25,7% 19 6,2% 11 3,6% 

Oudere 
tweeperssonshuishouden 
(55 - 74 jaar) 65 17,7% 116 31,6% 66 18,0% 120 32,7% 

Hoogbejaard 128 40,5% 86 27,2% 50 15,8% 52 16,5% 

lotaal 797 39,8% 546 27,3% 240 12,0% 418 20,9% 

label: Inkomens naar het type huishouden 

Inkomensverandering per huishoudenstype 

Inkomensverandering 
inkamen wordt lager NarmaJe antwikkellng Inkomen wordt hager 

N % N % N % 

I lange alleenstaande « 30 jaar) 1 1,4% 47 66,2% 23 32,4% 

lange tweepersoonshuishauden 

« 30 jaar) 3 11,1% 9 33,3% 15 55,6% 
c Middelbare alleenstaande QI 
Q. (30 - 54 jaar) 27 10,7% 188 74,3% 38 15,0% ~ 
VI Middelbaar tweepersaanshuishouden c 
QI (30 - 54 jaar) 12 11,2% 82 76,6% 13 12,1% "tJ 
;3 

Gezin 48 15,8% 232 76,6% 23 7,6% 0 
~ 

Eenaudergezin 24 10,1% 187 78,9% 26 11,0% .!!! 
::I Oudere alleenstaande (55 - 74 jaar) 38 12,7% 257 85,7% 5 1,7% :J: 

Oudere tweeperssanshuishouden 
(55 - 74 jaar) 76 20,6% 287 77,8% 6 1,6% 
Haogbejaard 34 11,0% . 273 88,3% 2 0,6% 

lotaal 263 13,3% 1562 79,0% 151 7,6% 

label: Inkomensverandenng naar type huishouden 
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H.u.Wtoudenstypen 

Scheefwonen 

Scheefwoner Niet -scheefwoner Totaa l 

N % N % 

Jonge alleenstaande « 30 jaar) 2 0,5% 69 4,4% 71 

Jonge tweepersoonshuishouden 15 3,8% 12 0,8% 27 

« 30 jaar) 

Middelbare alleenstaande (30- 32 8,1% 225 14,5% 257 
54 jaar) 

Middelbaar 56 14,1% 48 3,1% 104 

Huishoudens 
tweepersoonshuishouden (30 -
54 jaar) 

type 
Gezin 112 28,3% 181 11,6% 293 

Eenoudergezin 12 3,0% 228 14,6% 240 

Dudere alleenstaande (55 - 74 10 2,5% 285 18,3% 295 
jaar) 

Dudere tweeperssonshuishouden 114 28,8% 248 15,9% 362 
(55 - 74 jaar) 

Hoogbejaard 43 10,9% 261 16,8% 304 

Totaal 396 100,0% 1557 100,0% 1953 
Tabel: Verschil in huishoudenstypen 

Leeftijd hoofdbewoner 

Scheefwonen 

Scheefwoner Niet-scheefwoner Totaal 

N % N % 

< 30 21 5,3% 96 6,2% 117 

Leeftijd 30 tIm 54 197 49,7% 611 39,2% 808 

hoofdbewoner 55 tIm 75 135 34,1% 590 37,9% 725 

75 + 43 10,9% 261 16,8% 304 

Totaal 396 100,0% 1558 1,00,0% 1954 
Tabel: Verschil in leeftijd hoofdbewoner 

Burgerlijke staat 

Scheefwonen 

Scheefwoner Niet-scheefwoner Tetaal 

N % N % 

Dngehuwd 100 25,2% 506 32,2% 606 

Burgerlijke Gehuwd 266 67,0% 528 33,6% 794 

staat Weduwe, weduwnaar 
of gescheiden 31 7,8% 536 34,1% 567 

Totaal 397 100,0% 1570 100,0% 1967 
Tabel: Verschil in burgerlijke staat 

Hulshoudenssamenstelling bewoners 

Scheefwonen 

Scheef woner Niet-scheefwoner Te ta.a I 

N % N % 

aileen 51 12,8% 733 46,4% 784 

Met partner 217 54,5% 417 26,4% 634 

Met wie woont Met partner en kind(eren) 112 28,1% 185 11,7% 297 

men samen aileen met kind(eren) 15 3,8% 232 14,7% 247 

samen met andere 
velwassenen (en kinderen) 3 0,8% 14 0,9% 17 

Totaal 398 100,0% 1581 100,0% 1979 
Tabel: Verschil in huishoudenssamenstelling 

Onderzoek naar de (mogelijke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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Huishoude nsamenstelllng aantal 

Scheefwonen 

5cheefwoner Niet-scheefwoner Totaal 
N % N % 

1 0 0,0% 1 0,1% 1 
2 222 65,3% 531 63,4% 753 

Aantal 
3 46 13,5% 181 21,6% 227 
4 58 17,1% 81 9,7% 139 

personen 
5 11 3,2% 31 3,7% 42 
6 3 0,9% 9 1,1% 12 
7 0 0,0% 4 0,5% 4 

Totaal 340 100,0% 838 100,0% 1178 
.. 

Tabel : Verschllm aantal bewoners 

Verahdering in huishoudenssamensteliing 

Sclteefwonen 

5cheefwoner Niet-scheefwoner Totaal 
N % N % 

Ja, het huishouden 
Binnen 2 wordt kleiner 26 6,5% 85 5,4% 111 
jaar een Nee 337 83,8% 1350 86,3% 1687 

verandering Ja, het huishouden 
wo rdt groter 39 9,7% 130 8,3% 169 

Totaal 402 100,0% 1565 100,0% 1967 

Tabel: Verschil in verandering huishoudenssamenstelling 

Opleldingsniveau hoofdbewoner 

Scheefwonen 

5cheefwoner Niet-scheefwoner Totaal 

"""'-~ ~ N % N % 

Basisschool 16 4.0% 246 15,7% 262 
Lager /middelbaar voortgezet 
onderwijs 67 16,6% 319 20,4% 386 

Hoogst Lager beroepsonderwijs 54 13,4% 348 22,2% 402 
gevolgde Middelbaar 

opleiding beroepsonderwijs 113 28,0% 350 22,3% 463 
Hoger voortgezet onderwijs 51 12,7% 124 7,9% 175 
Hoger beroeps/ 
wetenschappelijk onderwijs 102 25,3% 179 11,4% 281 

Totaal 403 100,0% 1566 100,0% 1969 

Tabel: Verschllm opleldmgsOlveau hoofdbewoner 

Opleidingsniveau partner 

Scheefwonen 

Scheefwone r Niet-scheefwoner Totaaf 
N % N % 

Basisschool 29 8,8% 107 18,4% 136 
Lager/middelbaar voortgezet 
onderwijs 69 21,0% 140 24,1% 209 

Hoogst Lager beroepsonderwijs 75 22,8% 184 31,7% 259 
gevolgde Middelbaar 

opleiding beroepsonderwijs 77 23,4% 85 14,6% 162 
Hoger voortgezet onderwijs 30 9,1% 27 4,6% 57 
Hoger beroeps/ 
wetenschappelijk onderwijs 49 14,9% 38 6,5% 87 

Totaal 329 100,0% 581 100,0% 910 
.. . . Tabel : Verschllm opleldmgsOlveau partner 
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Ver'schil in Woonduur 

Scheefwonen 
Scheefwoner Niet-scheefwoner Totaal 

N % N % 

< 5 jaar 97 23,8% 427 26,7% 524 

Woonduur 
5 tIm 10 jaar 87 21,4% 340 21,3% 427 

10 tIm 15 jaar 76 18,7% 267 16,7% 343 

>= 15 jaar 147 36,1% 564 35,3% 711 

Totaal 407 100,0% 1598 100,0% 2005 
.. 

Tabel: Verschllm woonduur 

Bij de achterhaling van verschillen tussen scheefwoners en niet-scheefwoners zijn verschillende 
toetsen gebruikt vanwege de verschillende meetniveaus die de variabelen hebben. Er is gebruikt 
gemaakt van de Chi-kwadraat, Mann Whitney U-test en van de T-toets. In onderstaande tabel is te 
zien wanneer welke toets is gebruikt en wat de uitkomst hiervan was. 

Toetsen ver~chillen tus5en scheefwaners en nlet-scheefwoner 

Welk \/ersdlil Meetnlveau VerdeUng 
uebl'\llkte 

Uitkomsl 
toets 

Verschilln HUishoudentypen Nominaal - Chi-kwadraat X2=296,7; d/=8; p<O,OOl 

Verschlileeftijd hoofdbewoner Interval Normaal T-toets p<O,OOl 

Versch il in burgerl ij ke staat Nominaal - Chi-kwadraat X2=168,7; d/=2, p<O,OOl 

Verschil ln hUlsholJdenssamensteli lng Nominaal - Chi-kwadraat X2=256,5; d/=4, p<O,OOl 

Verschilin aanta l bewoners Ratio Niet-normaal Mann-Whitney p=0,924 

Verschil in verandering hulsh. samensteli ing Nominaal - Chi-kwadraat X2=1,6; d/=2, p=0,460 

Verschil in Inkamen Ordinaal Niet-normaal Mann-Whitney p<O,OOl 

Versthli In inkomensverwachting Nominaal - Chi-kwadraat X2=4,9; d/=2, p=0,085 

Versthi! arbeidssituatie hoofdbeWoner 
Fulltime werkend Dichotoom - Chi-kwadraat X2=61,8; d/=l, p<O,OOl 
Parttime werkend Dichotoom - Chi-kwadraat X2=0,7; d/=l, p=0,386 
Met pensioen of VUT Dichotoom - Chi-kwadraat X2=6,1; d/=l, p=0,014 
Werkzoekend Dichotoom - Chi-kwadraat X2=10,8; d/=l, p=O,OOl 

Verschil arbeidssituatie parmer 
Fulltime werkend Dichotoom - Chi-kwadraat X2=68,6; d/=l, p<O,OOl 
Parttime werkend Dichotoom - Chi-kwadraat X2=13,2; d/=l, p<O,OOl 
Met pensioen of VUT Dichotoom - Chi-kwadraat X2=25,4; d/=l, p<O,OOl 
Werkzoekend Dichotoom - Chi-kwadraat X2=4,5; d/=l, p=0,034 

Verschll opleidlngsniveau hoofdbewoner Ordinaal Niet-normaal Mann-Whitney p<O,OOl 

Verschll ople idlngsniveau partner Ordinaal Niet-normaal Mann-Whitney p<O,OOl 

Verschll in woonduur Interval Niet-normaal Mann-Whitney p=0,351 

Tabel: Toetsresultaten verschillen in kenmerken 
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Bijlage 4 - Tevredenheid waning 

Deze bijlagen 4 tIm 7 behoren tot het hoofdstuk tevredenheid en hierin zijn de crosstabs en de 
testresultaten behorende tot de grafieken weergegeven. 

C 
QI 
C 
o 

~ 
(II 
.r; 
u 

ell 

'
QI 
C 
o 
.! 
QI 
QI 
~ 
u 
VI 

\", 

Telling 

Verwachte 
telling 

% 

Tevredenheid met de woning 

totaalcijfer GEHELE woning 
I--"T""--T"""-"""T--"T""-....,~-....,~-....,~-....,~-"""'T---i Totaal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 1 3 11 18 65 160 112 23 7 402 

1,0 ,6 4,3 8,5 25,0 70,4 133,2 120,0 31,3 7,7 402 

,5% ,2% ,7% 2,7% 4,5% . 16,2% 39,8% 27,9% 5,7% 1,7% 100% 

Telling , g ~ __________ ~ __ ~3~ __ ~21-~1~8~~3~1~~10~5~ __ ~28~1~ __ ~49~5~ __ ~4~78~ __ 1~3~1~ __ 3~1~~1~5~75~ 
.~ .! Verwachte 
z ~ ~ ______ ~t~e~lIi~ng~~4~,0~ __ ~2,~41-~1~6,~7~~3~3~,5~ __ 9~8~_2~7~5~, 6~~5~2~1~,8~ __ ~4~70~~1~2~2~,7~~3~0~,3~~1~5~75~ 
~ 
u 
VI % 

,2% ,1% 1,1% 2% 6,7% 17,8% 31,4% 30,3% 8,3% 2% 100% 

Totaal 
Telling 5 3 21 42 123 346 655 590 154 38 1977 

% ,3% ,2% 1,1% 2,1% 6,2% 17,5% 33,1% 29,8% 7,8% 1,9% 100% 

Tabel: Tevredenheid met de woning 

Tevredenheid met de woning 

Rapportcijfer grootte v/d woning 
Totaal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

\", Telling QI 4 0 4 7 19 55 127 139 31 13 399 c 
0 

Verwachte .! 
Qj telling 1.5 2.3 2.5 8.7 21.6 53.9 121.1 133 .4 39.5 ' 14.4 399 c Qj 

Qj ~ 
c u % 0 VI 

1.0% .0% 1.0% 1.8% 4.8% 13.8% 31.8% 34 .8% 7.8% 3.3% 100% .! 
(II 
(II <- Telling .r; QI 3 11 8 35 85 204 455 502 159 56 1518 u c 
III , 

~ I Verwachte .... 
QJ 

Z te:lling 5.5 8.7 9.5 33.3 82.4 205.1 460.9 507.6 150.5 54.6 1518 QJ 
~ 
u % VI 

.2% .7% .5% 2.3% 5.6% 13.4% 30.0% 33 .1% 10.5% 3.7% 100% 

Totaal 
Telling 7 11 12 42 104 259 582 641 190 69 1917 

% .4% .6% .6% 2.2% 5.4% 13.5% 30.4% 33.4% 9.9% 3.6% 100% 

Tabel: Tevredenheid woning - grootte v/d woning 
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Tevredenheid met de waning 

Rapportcijfer voorzieningen in de woning 
Totaal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.... Telling QJ 2 3 2 9 23 81 128 119 21 6 394 c 
0 
~ Verwachte telling "-

29 .6 394 QJ .6 3.1 3.3 9.5 26.9 75.4 124 .4 112.1 8.9 c Q) 
Q) ..c 
c u % 0 In 

.8% 5.3% ~OO% l .5% .5% 2.3% 5.8% 20.6% 32.5% 30.2% 1.5% 
Q) 
Q) "- Telling .s:. QJ 

1 12 14 37 107 283 472 422 122 37 1507 u c 
VI . 0 

+-' ~ ClJ ...... Verwachte telling 
z ClJ 2.4 11.9 12.7 36.5 103.1 288.6 475.6 428.9 113.4 34.1 1507 

ClJ ..c 
u % V> 

100% .1% .8% .9% 2.5% 7.1% 18.8% 31.3% 28.0% 8.1% 2.5% 

Totaal 
Telling 3 15 16 46 130 364 600 541 143 43 1901 

% .2% .8% .8% 2.4% 6.8% 19.1% 31.6% 28.5% 7.5% 2.3% 100% 

Tabel: Tevredenheid woning - voorzieningen in woning 

Tevredenheid met de waning 

Rapportcijfer technische staat v/d waning 
Totaal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

"- Telling Q) 
5 2 9 21 29 81 126 106 20 7 406 c: 

0 
Verwachte J 

C1I telling 3.2 4.7 8.1 20 .2 39.7 81 117.4 97 .2 25.9 8.5 406 c C1I 
C1I ..c 
c: u % 0 VI 

}. 1.2% .5% 2.2% 5.2% 7.1% 20% 31% 26.1% 4.9% 1.7% 100% 
QI 
Q) ~ Telling .s:. ClJ 11 21 31 79 167 319 454 374 108 35 1599 u c 
VI . 0 

Verwachte a:; ~ 
z .... 

telling 156.3 ClI 12.8 18.3 31.9 79.8 319 462.6 382.8 102.1 33.5 1599 ClJ 
.r; 
u % '" .7% 1.3% 1.9% 4.9% 10.4% 19.9% 28.4% 23.4% 6.8% 2.2% 100% 

Totaal 
Telling 16 23 40 100 196 400 580 480 128 42 2005 

% .8% 1.1% 2.0% 5.0% 9.8% 20% 28.9% 23.9% 6.4% 2.1% 100% 

Tabel: Tevredenheid woning - technische staat v/d woning 

Toetsen tellredenheld wonln£ 

Welk verschil Meetniveau Verdeling Gebruikte toets Uitkon'lst 

Totaalcijfer tevredenheid gehele woning Ratio Normaal T-toets p= 0,451 
Rapportcijfer tevredenheid grootte woning Rat io Normaal T-toets p= 0,516 
Rapportcijfer tevredenheid voorzieningen Ratio Normaal T-toets p= 0,464 
in waning 
Rappartcijfer rechnische staat van de 
waning Ratio Normaal T-toets p= 0,709 

Ordinaal/interval Niet-normaal Mann-Whitney Meerderheid 
5ubl/ragen tellreden/'leid woning niet significant 

Tabel: Toetsresultaten verschillen in tevredenheid met de woning 
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Bijlage 5 - Tevredenheid woonvorm 

Tevredenheid met de woonvorm 

Rapportcijfer achterpad woning (eengezins woonvorm) 
Totaal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

..... Telling Qj 
2 6 6 22 21 76 76 46 8 3 266 c 

0 

~ Verwachte telling 
Q) 1.9 4.2 6.7 18.0 32.8 68.0 75.2 44.4 11.1 3.7 266 c QJ 

C1I £ 
C <.J % 0 Vl 

2.3% 2.3% 8.3% 7.9% 28.6% 17.3% 3.0% 1.1% 100% 
~ 

.8% 28.6% 

QI 
CII di Telling 

£ 6 12 23 56 121 218 249 146 40 13 884 <.J c 
\II , 0 ...., 

3 .!!! '4- Verwachte telling 
z OJ 6.1 13.8 22.3 60.0 109.2 226.0 249.8 147.6 36.9 12.3 884 

OJ 
-c 
l! % 

I 

Vl 
2.6% 100% .7% 1.4% 6.3% 13.7% 24.7% 28.2% 16.5% 4.5% 1.5% 

Totaal 
Telling 8 18 29 78 142 294 325 192 48 16 1150 

% .7% 1.6% 2.5% 6.8% 12.3% 25.6% 28.3% 16.7% 4.2% 1.4% 100% 

Tabel: Tevredenherd woonvorm eengezrns 

Tevredenheid met de woonvorm 

Rapportcijfer woongebouw (meergezins woonvorm) 
Totaal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

..... Telling 
1 1 1 1 5 18 28 17 6 1 79 

Q) 

c 
a 

.2 .6 .6 2.5 3.8 15.1 26.8 20.8 7.6 1.0 79 3 Verwachte telling ..... 
QJ 

C Q) 

CII ..c 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 6.3% 22.8% 35.4% 21.5% 7.6% 1.3% 100% c u 
% 0 Vl 

.! 
III 1 3 3 16 21 86 156 126 46 6 464 
QI ~ Telling 

.J:. Q) 

u C 
III , 0 

1.8 3.4 3.4 14.5 22.2 88.9 157.2 122.2 44.4 6.0 464 .... 3: OJ n; Verwachte telling 
z 

Q) 
..c. .2% .6% .6% 3.4% 4.5% 18.5% 33.6% 27.2% 9.9% 1.3% 100% u % Vl 

Telling 2 4 4 17 26 104 184 143 52 7 543 
Totaal 

.4% .7% .7% 3.1% 4.8% 19.2% 33.9% 26.3% 9.6% 1.3% 100% % 

Tabel: Tevredenherd woonvorm meergezins 

Toet.sen tevredenheid woonvorrn 

Welk verschil Meetniveau Vel'dellng Gebruikte toets Uitkomst 

Rapportcijfer tevredenheid achterpad Ratio Normaal T-toets p= 0,651 
(eengez.lns woonvorm) 
Rapportcijfer t evredenheid woongebouw Ratio Normaal T-toets p= 0,138 
(meergezins WQonvorm) 
SUbvragen tevredenheid woonVorm Ordinaal/interval Niet-normaal Mann-Whitney niet significant 

Tabel: Toetsresultaten verschrllen rn tevredenherd met de woonvorm 
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Bijlage 6 - Tevredenheid buurt 

c 
III 
C 
0 

~ 
Qj 
III 

..r: ... 
III 

c cu 
c 
o 
~ cu 
III 

..c. 
u 
III 

Tevredenheid met de buurt 

totaalcijfer buurt 
Totaal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.... Telling Q.I 2 1 4 15 23 85 124 108 29 6 398 c 
0 

Verwachte ~ 
Q) telling 1.0 1.8 4.3 9.2 25.8 77.7 129.3 111.5 29.5 7.8 398 Q) 

..r: u 
% Vl 

.3% 21.4% 31.2% .5% 1.0% 3.8% 5.8% 27.1% 7.3% 1.5% 100% 

Cii Telling 
3 8 17 30 103 295 508 437 115 32 1548 c 

I a 
Verwachte .... :: aJ - telling 4.0 7.2 16.7 35.8 100.2 302.3 502.7 433.5 114.5 30.2 1548 z aJ 

Q.I 
..r: ... % <I) 

.2% .5% 19.1% 32.8% 28.2% 2.1% 100% 1.1% 1.9% 6.7% 7.4% 

Totaal 
Telling 5 9 21 45 126 380 632 545 144 38 1946 

% .3% .5% 1.1% 2.3% 6.5% 19.5% 32.5% 28.0% 7.4% 2.0% 100% 

Tabel: Tevredenheid met de buurt 

'-
Q.I 
C 
a 
~ 
Qj 
aJ 
..r: 
u 
VI 

'-

Telling 

Verwachte 
telling 

% 

1 

3 

1.0 

.8 
% 

Tevredenheid met de buurt 

RapportciJfer kwaliteit v{d voorzienlngen 

2 3 4 5 6 7 8 

339 31 91 122 105 

1.0 3.7 7.6 28.2 80.7 136.1 99.1 

.8 
% .8% 2.3% 7.9% 23.3% 31.2% 26.9% 

Totaal 
9 I 10 

16 8 391 

27.0 6.7 391 

4.1% 2.0% 100% 

Telling aJ 
I 6 ~ __________ ;-__ 2-r __ 2-r~1~5-r~2~8-r~1~07~ __ ~30~4-+ __ ~54_4-+ __ ~38~0-+~1~1~6~~2~5;-__ ~15~2~3, 

.S! }. Verwachte 109. 105. 
z ~ telling 4.0 4.0 14.3 29.4 8 314.3 529.9 385.9 0 26.3 1523 

..r: ~--------~~--~--~~~~~~+---~~~~r-~~+-~~+---~r-~~--~~~ 
li: % .1 .1 

I % % 1.0% 1.8% 7.0% 20.0% 35.7% 25.0% 1.6% 100% 7.6% 

Telling 5 5 18 37 138 395 666 485 132 33 1914 
TotaaJ .3 

% 

.3 
% 

% 
.9% 1.9% 7.2% 20.6% 34.8% 25.3% 6.9% 1.7% 100% 

Tabel: Tevredenheld buurt - kwaliteit v/d voorzieningen 
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L. 
ClJ 
C 
o 
~ 

ClJ 
ClJ ..c 
u 

<Il 

L. 

Telling 

Verwachte 
telling 

% 

Tevredeoheid met de buurt 

Rapportcijfer overlast in de buurt 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 4 8 19 32 67 123 103 

2.7 3.5 6.2 16.1 35.6 67.4 117.5 100.9 

.5% 1.0% 2.0% 4.8% 8.1% 17.0% 31.1% 26.1% 

Totaal 
9 10 

28 8 395 

35.8 9.1 395 

7.1% 2.0% 100% 

Telling , § ~ __________ ~ __ 1_1+-__ 1_3~ __ 2_2~ __ 5_9~ __ 1_4_0+-__ 2_5_9~ __ 4_4_5~ __ 3_8_5~ __ 14_5-+ ___ 3_6~ __ 15_1_5~ 
.~ ~ Verwachte 10. 136. 137. 

z ~ ~ ______ t_e_lI_in~g~ __ 3~~13~.~5~~2~3.~8-r~6~1~.9-r __ ~4~~2~58~.~6~~4~50~.~5~~3~87~.~1~ __ ~2~_3~4~.~9~~15~1~5~ 
..c 
u 
'" % 

.7% .9% 1.5% 3.9% 9.2% 17.1% 29.4% 25.4% 9.6% 2.4% 100% 

Totaal 
Telling 13 17 30 78 172 326 568 488 173 44 1910 

% .7% .9% 1.6% 4.1% 9.0% 17.1% 29.7% 25.5% 9.1% 2.3% 100% 

Tabel: Tevredenheld buurt - overlast 

Tevredenheid met de buurt 

Rapportcijfer bewonerssamenstelling in de buurt 

I 

Totaal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.... Telling 
7 I 

QJ 
2 4 3 31 97 121 94 30 9 400 c 

0 
Verwachte I 3 

3.8 I ..... 
telling QJ 1.2 2.2 8.1 31.3 80.0 128.9 102.4 31.1 10.5 400 c ClJ 

cu .c. .5 

1.8% I 

c u 
% 0 Vl 

% 1.0% .8% 7.8% 24.3% 7.5% 100% .! 30.3% 23.5% 2.3% 

cu 
cu .... Telling 
'5 OJ 4 7 12 37 124 299 517 413 124 43 1580 c 
Vl ..!J 0 

Verwachte 
CIl }. 123. 122. 

Z OJ telling 4.8 8.8 15.2 31.9 7 316.0 509.1 404.6 9 41.5 1580 
QJ 

.c. .3 
~ I % 

% .4% .8% 2.3% 7.8% 18.9% 32.7% 26.1% 7.8% 2.7% 100% 

Telling 6 11 19 40 155 396 638 507 154 52 1980 
Totaal .3 

% 
% .6% 1.0% 2.0% 7.8% 20.0% 32.2% 25.6% 7.8% 2.6% 100% 

Tabel: Tevredenheid buurt -bewonerssamenstelling 

Toetsen ~ellredenheid buurt 

Welk verschil Meetnlveau Verdel ing Gebruikte toets Uitkomst 

Totaalcij fer tevredenheid b.UlJrt Ratio Normaal T-toets p= 0,147 

Rapportcijfer tevredenheid kwaliteit van 
voorzien ingen Ratio Normaal T-toets p= 0,023 

RapportcijfeT tevredenheid overlast Ratio Normaal T-toets p= 0,298 

Rapportcijfer tevredenheid bewoners Ratio Normaal T-toets p= 0,031 

Subvragen tevredenheid met de buurt Ordinaal/interval Niet-normaal Mann-Whitney Meerderheid 
n iet sign ifica nt 

Tabel: Toetsresultaten verschillen In tevredenheld met de buurt 

Onderzoek naar de (mogel.ij,ke) reactie van scheefwoners op Huur op Maat 
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Bijlage 7 - Tevredenheid totaal 

Totale tevredenheid 

Rapportcijfer totale tevredenhejd 
Totaal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.... Telling C1I 0 0 5 11 18 72 143 121 17 5 392 c 
0 
~ Verwachte telling .... 
Q) .6 1.2 2.7 7.6 21.9 72 .9 142.7 113.4 21.9 7.0 392 c C1I 

C1I .c .0 c u % 0 V'I 
1.3% 18.4% 100% .! % .0% 2.8% 4.6% 36.5% 30.9% 4.3% 1.3% 

Q) 
QI "- Telling .c Q) 

3 6 8 26 88 281 548 428 89 29 1506 v c 
11\ I 0 

~ ~ Verwachte telling .- .... 
29.4 548.3 1506 2 QJ 2.4 4 .8 10.3 84.1 280.1 435.6 84.1 27.0 

OJ 
.c .2 u % 111 

% .4% .5% 1.7% 5.8% 18.7% 36.4% 28.4% 5.9% 1.9% 100% 

Telling 3 6 13 37 106 353 691 549 106 34 1898 
Totaal .2 

% 
% .3% .7% 1.9% 5.6% 18.6% 36.4%. 28.9% 5.6% 1.8% 100% 

label: Totale tevredenheld 

Totale tevredenheid 

Tevredenheid prijs/kwaliteit verhoudlng 
Totaal 

Ontevreden Tamelijk ontevreden Neutraal Tamelijk tevreden Tevreden 

'- Telling C1I 18 54 128 140 65 405 c 
0 

} Verwachte telling 
QJ 22 .9 51.0 134.3 130.5 66.4 405 c QJ 

QJ .c 
c u 

% 0 V'I 
13.3% ~ 4.4% 31.6% 34 .6% 16.0% 100% -G1 

QI '- Telling .s:; OJ 96 200 541 510 266 1613 u c 
1/1 I 0 ..... } C1I Verwachte telling 

z QJ 91.1 203.0 534.7 519.5 264 .6 1613 
QJ 

.s:::. 
u % III 

6.0% 12.4% 33.5% 31.6% 16.5% 100% 

Totaal 
Telling 114 254 669 650 331 2018 

% 5.6% U .6% 33.2% 32.2% 16.4% 100% 

Tabel : Tevredenheid prijs/kwaliteit verhouding 
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Totale tel(redenheid 

Anderen een zelfde woonsituatie aanraden 
Totaal 

Zeker niet Waarschijnlijk niet Neutraal Waarschijnlijk wei Zeker wei 

~ Telling 
70 I 

(]J 
15 34 113 172 404 c: 

0 

1: Verwachte telling 
(]J 16.6 34.9 121.8 148.9 81 .8 404 I: (]J 

III £ 
I: u 

% 0 Vl 
3.7% 28.0% 42.6% 17 .3% 100% 

~ 
8.4% 

III 
cu "- Telling 
~ (]J 68 140 495 571 338 1612 u c 
c.II I 0 ..... 3 . S:! - Verwachte telling 

Z (]J 66.4 139.1 486.2 594.1 326.2 1612 
(]J 
.c 
u % III 

4.2% 8.7% 30.7% 35.4% 21.0% 100% 

Totaal 
Telling 83 174 608 743 408 2016 

% 4.1% 8.6% 30.2% 36.9% 20.2% 100% 

Tabel: Aanraden woonsituatie 

Toats totale tevredenheid 

Walk verschil Meetnlveau Verdel ing Gebruikte toets Uitkomst 

Totaalci'fer tevredenheid buurt Ratio Normaal T-toets p = 0 678 
Tevredenheid prijs/ kwali teit verhoud ng Ordinaal/interval Normaal T-toets p= 0,489 
Aanraden van de woonsltuatie Ordinaal/interval Normaal T-toets p= 0,841 

Tabel: Toetsresultaten totale tevredenheid 

Correlatlernatrix 

Tevredenheid 
Tevredenheid Tevredenheid 

Tavredenheid 
woning 

woonvorm woonvorm 
Buurt 

eengezlns meergezins 

Correlatie 1 0,381 0,647 0,490 
Tevredenheid waning Sign. .000 .000 .000 

N 2253 1287 602 2141 

Tevredenhe id woonvorm 
Correlatie 0,381 1 1,0 0,458 

eengezins 
Sign. .000 .000 .000 

N 1287 1318 3 1256 

TevredenheJd waonvonn 
CorreJatie 0,647 1,0 1 0,583 

meergezlns 
Sign. .000 .000 .000 

N 602 3 614 587 

I Correlatie 0,490 0,458 0,583 1 
Tevredenheid buurt Sign. .000 .000 .000 

N 2141 1256 587 2189 

Tabel: correlatiematrix regressie analyse 
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Bijlage 8 - Verhuisgeneigdheid 

In deze bijlagen komen de tabellen aan de orde die behoren bij hoofdstuk 7. Deze betreffen de 
verhuisgeneigdheid en de belangrijkste/meest relevante verhuismotieven. 

Verschll in verhuisgeneigdheid 

Verhuisgeneigdheid 

Wil eigen 
Niet 

verhuisgeneigd 
waning 
kapen 

I... Telling C1J 248 61 c 
0 

1 Verwachte telling 
C1J 267.4 35.6 c: C1J 

~ .;:: 
c: u 

% 0 Vl 
60.9% 15.0% := -~ III ... Telling .c (!J 
1074 115 ... c: 

11"1 
~ 

0 
~ .~ .... Verwachte telling 

z (!J 1054.6 140.4 
(!J 

.c 
u % II> 

66.9% 7.2% 

Totaal 
Telling 1322 176 

c: 
III 
c: 
o 
.! 
III 
QJ 
.c ... 
Vl 

% 65.7% 

Verhuismotief onderhoudsstaat woning 

.... 
QJ 
c: 
o 
~ .... 
QJ 
QJ 

.;:: 
u 
VI 

Telling 

Verwachte 
telling 

% 

Verhuizen 
1---..---1 Totaal 

Ja Nee 

6 85 91 

10.1 80.9 91 

6.6% 93.4% 100% 

Telling iii 
I g~ __________ -+ ___ 3_9-+ __ 2_7_4-+ ___ 3_13~ 
t 1 Verwachte 

Z ~r-_______ te_I_lin~g~ __ 3_4_.9-+_2_7_8_.1-T ___ 31_3-i 
..c: 
u 
VI % 

12.5% 87.5% 100% 

8.7% 

c: 
III 
c: 
0 

.! 
ell 
QI 
.c 
u 
Vl 

Waning I 

Kan niet meer Wil binnen 3 Totaal 

huur beta len 
gevanden af 

jaar verhuizen 
zaekend 

7 43 48 407 

22.5 34.8 46.7 407 

1.7% 10.6% 11.8% 100% 

104 129 183 1605 

88.5 137.2 184.3 1605 

6.5% 8.0% 11.4% 100% 

111 172 231 2012 

5.5% 8.5% 11.5% 100% 

Tabel: Verhuisgeneigdheid 

Verhuismotief groter wonen 

Verhuizen 
Totaal 

Ja Nee 

.... Telling Q) 
36 55 91 c: 

0 
Verwachte ~ 

Gi telling 32.2 58.8 91 Q) 
.;:: 
u 

% Vl 
60.4% 100% 39.6% 

"- Telling ell 107 206 313 c: 
~ 

0 
Verwachte 

ell ~ 
Z III telling 110.8 202.2 313 

QJ 
.;:: 
u % VI 

34.2% 65.8% 100% 

Totaal 
Telling 45 359 404 

Totaal 
Telling 143 261 404 

% 11.1% 88.9% 100% %. 35.4% 64.6% 100% 

Tabel: Verhuismotief onderhoudsstaat v/d woning Tabel: verhuismotief groter wonen 
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Verhuismotief goedkoper wonen Verhuismotief woning kopen 

Verhuizen Verhuizen 
Totaal Totaal 

Ja Nee Ja Nee 

~ Telling <II 3 88 91 c 
..... Telling (I) 

33 58 91 c 
0 

Verwachte }. 
<II telling 11.3 79.7 91 c: <II 

~ .c 
c: u 

% 0 Vl 
3.3% 96.7% 100% 

~ 
~ 

0 
Verwachte 3: 

Q) telling 18.7 72.3 91 c CLI 
<II .c 

36.3% I 

c u 
% 0 Vl 

3 63.7% 100% -CLI 
<II '- Telling 
~ QJ 47 266 313 u c: 
VI 

.~ 
0 

Verwachte ~ ..... 
telling z QJ 38.7 274.3 313 

QJ 

.c 
u % III 

15% 85% 100% 

CLI '- Telling ..c: QJ 
50 563 313 u c 

VI , 0 
Verwachte ..... 3: (lJ 

:2 
..... 

telling 313 <II 64.3 248.7 
QJ 

~ I % 
100% 16% 84% 

Totaal 
Telling 50 354 404 

% 12.4% 87.6% 100% I 
Totaal 

Telling 83 321 404 

% 20.5% 79.5% 100% 

Tabel: VerhUismotief goedkoper wonen Tabel: verhuismotief woning kopen 

Verhuismotief luxer/comfortabeler wonen 

Verhuizen 
Totaal 

Ja Nee 

"- Telling <II 37 54 91 c 
0 
}. Verwachte telling 
<II 22.8 68.3 91 c (I) 

CLI ..r:: 
c u % 0 Vl 

~ 
40.7% 59.3% 100% 

CLI 
<II OJ Telling ..c: 64 249 313 u c: 
Vl , 0 ... ~ . ~ ..... Verwachte telling 

z QJ 78.3 234.8 313 
<II 
.c 
u % III 

20.4% 79.6% 100",(, 

Totaal 
Telling 101 303 404 

% 25% 75% 100% 

Tabel: verhuismotief luxer/eomfortabeler wonen 

Toetsen verhuisgerreigdheid 

Welk versehil Mee.t[livea.u Verdeling Gebruikte toets Uitkomst 

Verhuisgeneigdheld Ordinaal Niet-normaal Chi-kwadraat X2=4,2; d/=l, p=0,040 

Verhuismotieven 
Onderhoudsstaat woning Dichotoom - Chi-kwadraat X2=2,5; d/=l, p=0,017 
Groter wonen Dichotoom - Chi-kwadraat X2=0,9; d/=l, p=0,345 
Goedkoper wonen Dichotoom - Chi-kwadraat X2=8,9; d/=l, p=0,003 
Woning kopen Dichotoom - Chi-kwadraat X2=17,8; d/=l, p<O,OOl 
Luxer/comfortabeler wonen Dichotoom - Chi-kwadraat X2=15,4; d/=l, p<O,OOl 

Tabel: Toetsresultaten verhuisgeneigdheid 
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