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VOORWOORD 
De scriptie die voor u ligt is het resultaat van mijn onderzoek naar de overstap van 
studentenhuisvesting naar reguliere huisvesting door hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven. 
Als student aan de Technische Universiteit in Eindhoven, heb ik zelf ook op kamers gewoond in 
Eindhoven. De lange reistijd vanuit mijn oudershuis maakte de keuze om op kamers te gaan erg 
gemakkelijk. De keuze om tegen het einde van mijn studie Real Estate Management & Development, 
de studentenwoning te verruilen voor een reguliere woning werd ergens anders door ingegeven. Na 
ruim vijf jaar in hetzelfde studentenhuis te hebben gewoond, was ik toe aan iets anders. De keuze om 
te gaan samenwonen met mijn vriend was snel gemaakt toen hij was afgestudeerd. Het vinden van 
een geschikte en betaalbare woning was echter lastiger. Dit probleem bleek bij meer studenten en 
afgestudeerden om mij heen te spelen. Naast deze aanleiding waren ook woningcorporatie 
Woonbedrijf en district Vestide geïnteresseerd in een onderzoek naar de problematiek voor starters 
op de woningmarkt in de regio. Een combinatie van die interesse en mijn persoonlijke ervaringen, 
hebben er toe geleid dat ik dit onderzoek met veel interesse heb kunnen uitvoeren. 
 
Bij de uitvoering van het onderzoek en het schrijven van het scriptie heb ik onder andere hulp mogen 
ontvangen van mijn hoofdbegeleidster Dr. Ir Pauline van den Berg en tweede begeleider Dr. Jos 
Smeets. Ik wil mevrouw Van den Berg bedanken voor haar inbreng van kennis van kwalitatief 
onderzoek en ook haar kritische blik op het tekstuele aspect van het verslag. De heer Smeets wil ik 
graag bedanken voor de input van zijn kennis en ervaring over de woningmarkt en 
woonwensenonderzoek. Ook vanuit mijn stageplek heb ik goede inbreng gehad, voornamelijk van 
begeleider Harald Evers, met wie ik regelmatig heb kunnen brainstormen over het onderwerp wat 
vaak tot nieuwe inzichten leidde, waardoor het onderzoek beter is toegespitst op de praktijk. 
Daarnaast wil ik ook mevrouw Marieke Leussink bedanken voor haar hulp bij het opzetten van de 
enquête die nodig was voor het onderzoek. Door haar kennis en ervaring met de enquêtetool, heb ik 
deze op een goede manier kunnen gebruiken voor het onderzoek. 
 
Tijdens het afstudeerproces waren er de gebruikelijke ups en downs. Ik wil dan ook mijn vrienden en 
familie bedanken voor de nodige afleiding, motivatie en ook feedback die mij weer met een frisse blik 
verder lieten werken aan het onderzoek. Tot slot wil ik natuurlijk mijn ouders bedanken voor alle 
steun die zij hebben gegeven gedurende de hele studie.  
 
Ik hoop dat u deze scriptie met veel plezier, maar bovenal interesse zult lezen. 
 
Jonne Besselink 
Eindhoven, maart 2015 
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SAMENVATTING  
Voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van veel steden is het belangrijk dat er 
voldoende hoogopgeleide starters worden aangetrokken en behouden. Starters op de woningmarkt 
zijn de afgelopen jaren echter steeds meer in de belangstelling komen te staan vanwege de 
vermeende problematiek wat hun positie op de woningmarkt betreft. De regio Eindhoven, Brainport 
Regio Eindhoven, is een regio waarin de kennisindustrie een grote rol speelt. Daarvoor is het van 
belang dat er voldoende hoogopgeleid personeel beschikbaar is. In geraadpleegde literatuur wordt 
het belang van het behouden van jonge kenniswerkers voor de regio onderschreven. Maar het 
centrumstedelijke woonmilieu waar zij vaak voor gaan, zou maar beperkt aanwezig zijn in de regio 
Eindhoven. Rob van Gijzel, burgemeester van de Gemeente Eindhoven, benadrukte in zijn 
nieuwjaarstoespraak het belang van groei van het inwoneraantal in Eindhoven ten behoeve van de 
financiering van beheer en onderhoud van de leefomgeving. Dit moet volgens hem niet worden 
bereikt door ontwikkeling van uitleglocaties in het buitengebied, maar ook door binnenstedelijke 
verdichting, omdat jongeren zich in de stad willen vestigen.  
 
Er zijn dus verschillende aanwijzingen dat een aantrekkelijk woningaanbod voor jonge kenniswerkers 
van belang is voor de regio, en dat er verbetering nodig is. Er is echter nog geen specifieke informatie 
over wat de woonwensen zijn van de doelgroep, en wat hun situatie is op woningmarkt in de regio. Er 
kan dus ook nog niet worden bepaald hoe de woningmarkt aantrekkelijker gemaakt kan worden voor 
jonge kenniswerkers. Daarom is er onderzoek nodig waarin specifiek wordt gericht op de situatie van 
deze doelgroep op de woningmarkt in de regio Eindhoven. 
 
In dit onderzoek is specifiek gericht op Brainport regio Eindhoven: een samenwerkingsverband in 21 
gemeenten rondom en inclusief Eindhoven. De regio staat bekend vanwege de hightech industrie en 
daarom is er voldoende arbeidspotentieel nodig. Recent afgestudeerde HBO en WO studenten, 
oftewel hoogopgeleide starters, zijn daarin essentieel. Vanwege het feit dat de doelgroep starters nog 
erg mobiel zijn, is er een reëele kans dat zij uit de regio verhuizen na het afronden van de studie. 
Daarom zou voornamelijk inzicht in de woonwensen en eventuele verhuisredenen van bijna- en net 
afgestudeerden, bij kunnen dragen aan het formuleren van maatregelen op de woningmarkt om 
hoogopgeleide starters beter te kunnen behouden voor de regio. De huidige woningmarkt wordt 
vanwege verschillende trends en ontwikkelingen, zoals de economische crisis, gekenmerkt door een 
lage doorstroom, en onder andere daardoor meer concurrentie in de huursector. 
 
Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de kenmerken van hoogopgeleide starters, de 
gerealiseerde woonsituaties, de gedane concessies en de eventuele knelpunten, die worden ervaren 
door hoogopgeleide starters in de zoektocht naar hun eerste reguliere woning, en die er wellicht toe 
leiden dat zij verhuisgeneigd zijn. Met deze gegevens en de verbanden ertussen, kan worden bepaald 
hoe ervoor gezorgd kan worden dat deze doelgroep haar woonwensen in een zodanige mate kan 
realiseren dat ze graag in de regio blijft wonen. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is 
aanbevelingen te kunnen doen betreffende maatregelen op de woningmarkt, waardoor 
hoogopgeleide starters hun woonwensen in de regio Eindhoven beter kunnen realiseren en het voor 
hen dus aantrekkelijker wordt om in de regio te blijven wonen. De basis voor dit onderzoek is het 
conceptueel model, dat er als volgt uit ziet: 
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Voordat de factoren uit het conceptueel model onderzocht konden worden, is literatuuronderzoek 
gedaan naar alle factoren en de belangrijkste variabelen. Allereerst uitleg over de factoren 
‘gerealiseerde woonsituatie’ en de ‘concessies op de woonwensen’. Wanneer iemand wordt gevraagd 
zijn of haar woonwensen te beschrijven, dan zal dit in eerste instantie vaak een ideaalbeeld opleveren 
dat past bij de levensloopcarrière en de doelen die hij of zij in het leven nastreeft. Een ideaalbeeld is 
echter meestal niet realistisch en voor de meeste starters niet haalbaar. Het ideaalbeeld zal dan 
bijgesteld moeten worden. Dit zal gebeuren aan de hand van mogelijkheden en restricties die 
voortkomen vanuit het aanbod op de woningmarkt en vanuit de persoonlijke mogelijkheden. Het 
bijstellen van het ideaalbeeld leidt tot het aspiratiebeeld. Hiermee zal de woningzoekende 
daadwerkelijk op zoek gaan naar een woning. Maar ook dit aspiratiebeeld zal niet altijd gerealiseerd 
kunnen worden. Het verschil tussen het aspiratiebeeld en de gerealiseerde woonsituatie, zijn de 
concessies die de woningzoekende doet op zijn of haar woonwensen. De gerealiseerde woonsituatie 
én de concessies op de woonwensen kunnen worden omschreven aan de hand van fysieke 
kenmerken, locatiekenmerken en eigendomsvorm en het prijsniveau. Daarbij aspireert de doelgroep 
meestal een huurwoning. En ander recent onderzoek toont aan dat weinig concessies gedaan zijn op 
de locatie- en financiële kenmerken. 
 
Welke woonsituatie gerealiseerd kan worden, wordt beïnvloed door verschillende hulpbronnen op 
microniveau, te weten: 1. Financiële hulpbronnen, 2. Cognitieve hulpbronnen, 3. Sociale 
hulpbronnen, 4. Politieke hulpbronnen, 5. Huidige woonsituatie en 6. Persoonlijke hulpbronnen. Deze 
hulpbronnen kunnen worden afgeleid van de kenmerken van de doelgroep, zoals leeftijd, 
opleidingsniveau of huishoudensinkomen.  
 
Naast de hulpbronnen die een woningzoekende kan hebben, kan ook de zoektocht invloed hebben op 
de realisatie van een woning. Daarom worden ook kenmerken van de zoektocht meegenomen in het 
onderzoek. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de duur en intensiteit van de zoektocht. Daarnaast zijn er 
ook nog mogelijke ervaren knelpunten tijdens de zoektocht. Wanneer de woningzoekende veel 
moeite blijkt te hebben met het realiseren van de woonwensen (aspiratiebeeld), kan gesproken 
worden van knelpunten.  
 
Op macroniveau wordt de gerealiseerde situatie beïnvloed door externe elementen, zoals de 
karakteristieken van de woningmarkt. De effecten van deze invloeden worden afgeleid uit de 
knelpunten en concessies, welke later geïntroduceerd worden.  
 
Om inzicht te verschaffen in de genoemde factoren, is gebruik gemaakt van een kwantitatieve 
onderzoeksmethode. Om de benodigde data daarvoor te verkrijgen is een online enquête opgesteld, 
verdeeld in de volgende onderdelen: ‘kenmerken van de doelgroep’, ‘zoektocht naar een woning en 
ervaren knelpunten’, ‘gerealiseerde woonsituatie’, ‘concessies’, en ‘verhuisgeneigdheid’. 

1. Kenmerken van 
hoogopgeleide 
starters  
 

4. Concessies op de 
woonwensen 

3. Gerealiseerde 
woonsituatie  
 

2. Zoektocht en 
ervaren knelpunten  

5. Verhuis-
geneigdheid 
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De enquête is ingevuld door 281 bruikbare respondenten. De verzamelde data zijn met SPSS 
geanalyseerd op frequentie en onderlinge verbanden die zijn geïntroduceerd in het conceptueel 
model. De bevindingen zijn per factor uit het conceptueel model behandeld.  
 
De resultaten tonen aan dat de doelgroep gemiddeld 25 jaar oud is. Bijna 50% leeft samen met een 
partner, hoewel vooral het aantal starters dat samenwoont met iemand anders dan de partner 
verrassend hoog is (11%). De meeste huishoudens hebben één inkomen en het netto 
huishoudensinkomen ligt meestal tussen de 1000 en 2000 euro. De belangrijkste reden voor starters 
om te verhuizen is dat zij de studentenwoning ontgroeid zijn of dat zij gaan samenwonen. 
Het vinden van een geschikte baan is vaak een reden voor starters om in de regio te blijven, waar 
bedrijven de voorkeur geven aan een regio met een aantrekkelijke woningmarkt. Daarentegen is 
aangetoond dat het opgebouwde sociaal netwerk ook sterk de keuze om te blijven beinvloedt, wat 
erg interessant is voor verder onderzoek. 
 
Het merendeel van de starters zoekt naar een woning via woningcorporaties, verhuurmakelaars en 
woningwebsites. Het gebruik van sociale media is opmerkelijk laag. Starters neigen te zoeken naar 
een huis voor de korte termijn (0 tot 3 jaar) en de meesten prefereren een huurwoning. In de keuze 
voor een woning geeft de doelgroep de hoogste prioriteit aan de kwaliteit van de woning (fysieke 
kenmerken en locatie), gevolgd door betaalbaarheid en vervolgens beschikbaarheid. 
 
Een vaak ervaren knelpunt in de zoektocht is de benodigde inschrijftijd voor sociale huurwoningen. 
Terwijl de meeste starters nog wel tot de doelgroep voor sociale huurwoningen behoren. Met een 
langere inschrijftijd blijkt het aantal ervaren knelpunten af te nemen, wat de zoektocht significant 
makkelijker maakt. De inschrijftijd kan gerelateerd worden aan de woonduur in Eindhoven, hoewel er 
ook een sterke relatie bestaat met de verhuurder van de studentenwoning. Wanneer tijdens de 
studententijd gehuurd is van Vestide, is de inschrijftijd langer. Dit impliceert dat huurders van Vestide 
beter op de hoogte zijn van het belang om zich in te schrijven bij een woningcorporatie. 
 
Wanneer wordt gekeken naar de gerealiseerde woonsituaties, blijkt de gemeente Eindhoven veruit 
de meest gerealiseerde gemeente (91%). Negentig procent van de starters realiseert een huurwoning, 
waar de meesten gevonden zijn in de commerciële huursector in tegenstelling tot de sociale 
huursector. De meeste gerealiseerde woningen zijn appartementen, wat opvallend is omdat de 
voorraad in Eindhoven juist bestaat uit veel eengezinswoningen. De gerealiseerde grootte van de 
woningen is vaak een oppervlak tussen de 50 en 100 vierkante meter met twee tot vier kamers. Wat 
buitenruimte betreft is vaak een balkon of dakterras gerealiseerd, maar ook een tuin of juist helemaal 
geen buitenruimte worden gerealiseerd.  
 
Een hoog huishoudsinkomen en lange inschrijftijd lijken inwisselbaar te zijn wat de relatie met een 
betere gerealiseerde woonsituatie betreft. Degenen met een hoog inkomen realiseren overigens wel 
vaker een woning in een hogere prijsklasse, vergeleken met de degenen met een lange inschrijftijd. 
 
Zowel inschrijftijd als huishoudensinkomen hebben een negatieve correlatie met het aantal 
concessies. De intensiteit van de zoektocht heeft weinig invloed op het aantal gedane concessies. Het 
aantal concessies is positief gecorreleerd met het aantal ervaren knelpunten. Dit houdt in dat 
wanneer iemand meer knelpunten ervaart, er ook vaak meer concessies worden gedaan. 
 
Concessies op locatie zijn vaak gedaan door degenen met een lager inkomen of met te weinig 
inschrijftijd. De doelgroep blijkt een sterke voorkeur te hebben voor een centrumstedelijke omgeving. 
Opvallend is dat degenen die een woning hebben gerealiseerd bij Woonbedrijf, relatief vaak 
concessies hebben gedaan op de locatie als het centrum geaspireerd is. Dit kan het gevolg zijn van de 
populariteit van deze woningen, waardoor de doorstroom laag is en de benodigde inschrijftijd hoog, 
maar ook door het lage aanbod van Woonbedrijf in het stadsdeel Centrum. 
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Wat de fysieke kenmerken van de woning betreft, worden concessies op het woonoppervlak, aantal 
kamers en soort buitenruimte als erg ervaren. De concessie op het woonoppervlak wordt meestal 
gedaan als het huishoudensinkomen en inschrijftijd lager zijn en woning commercieel gehuurd wordt. 
De twee andere concessies zijn gerelateerd aan de laatste twee karakteristieken. Concessies op de 
eigendomsvorm zijn zeldzaam, behalve wanneer het ontbreken van een vast contract is ervaren als 
een knelpunt. Uit vergelijkbaar onderzoek is gebleken dat vaker een huurwoning gekozen wordt waar 
een koopwoning gewenst was, dan andersom. Concessies op de prijsklasse van de woning zijn gedaan 
in 44% van de gevallen, met name wanneer een woning in het hogere prijssegment gerealiseerd 
wordt. Deze concessie is gerelateerd aan de inschrijftijd en niet aan huishoudensinkomen. Starters 
die een commerciële of particuliere huurwoning hebben gerealiseerd doen over het algemeen vaker 
concessies op de gewenste prijsklasse. 
 
Naast het verband van de concessies met het huishoudensinkomen en de opgebouwde inschrijftijd, 
blijkt het doen van concessies ook samen te hangen met de gerealiseerde locatie. Degenen die een 
woning binnen de ring hebben gerealiseerd, doen minder vaak een concessie op het gewenste 
woonmilieu, maar juist vaker op fysieke en financiële aspecten. Met name het aantal kamers en de 
prijsklasse. Dit is ook gebleken uit de gerealiseerde woonsituaties, de woningen binnen de ring zijn 
relatief kleiner en duurder dan de woningen buiten de ring en in andere gemeenten. Bovendien 
worden vooral buiten de ring vaker rijtjeswoningen gerealiseerd, en binnen de ring relatief vaker 
appartementen. 
 
Ongeveer 47% van de doelgroep is verhuisgeneigd (of al verhuisd). Dit is vergeleken met andere 
leeftijdsgenoten ongeveer even vaak. Degenen die nog niet zijn afgestudeerd ten tijde van verhuizen 
blijken vaker verhuisgeneigd, waarschijnlijk omdat wanneer ze wel afstuderen er voor hen in een kort 
tijdsbestek veel zal veranderen wat baan en inkomen betreft. Verder zijn er weinig opvallende 
verbanden met de mate van verhuisgeneigdheid, wel met de reden van verhuisgeneigdheid. Het 
aandeel hoogopgeleide starters dat verhuisgeneigd is vanwege ontevredenheid over de woning, is 
relatief klein (13% van alle verhuisgeneigden). Het is wel gebleken dat degenen met een relatief korte 
inschrijftijd vaker verhuisgeneigd zijn vanwege ontevredenheid over de woning. Dit geeft aanleiding 
om te verwachten dat er ook een verband is met de gedane concessies, omdat een relatief korte 
inschrijftijd vaak heeft geleid tot meer concessies. Degenen die verhuisgeneigd zijn vanwege 
ontevredenheid over de woonsituatie blijken in ieder geval gemiddeld meer knelpunten te ervaren 
dan degenen die om een andere reden verhuisgeneigd zijn, maar ze blijken inderdaad ook gemiddeld 
meer concessies te doen. Het gaat hierbij vooral om concessies op de gewenste prijsklasse, 
energiezuinigheid, totaaloppervlak, het aantal kamers en het soort buitenruimte. Deze verbanden 
sluiten aan bij de gegevens dat concessies op prijsaspecten, de grootte van de woning en het soort 
buitenruimte, gemiddeld erger gevonden worden dan concessies op andere aspecten. Hoewel ruim 
ongeveer 13% van de hele doelgroep verhuisgeneigd is vanwege ontevredenheid over de 
gerealiseerde woning, wil slechts 7% van hen verhuizen naar een andere regio. Dit geeft aan dat 
degenen die verhuisgeneigd zijn vanwege de woning, niet snel verloren gaan voor de regio.  
 
Conclusies 
Het motief van hoogopgeleide starters om de studentenwoning te verlaten en te verhuizen naar een 
reguliere woning is voornamelijk dat ze het studentenhuis zijn ontgroeid (71%). De keuze die de 
hoogopgeleide starters maken om in de regio Eindhoven te blijven, wordt meestal ingegeven door het 
hebben van een baan of studie in deze regio. Maar opvallend is dat ook het sociaal netwerk dat ze in 
Eindhoven hebben opgebouwd vaak een belangrijke reden is. Hoogopgeleide starters die na de 
studentenwoning in de regio Eindhoven willen blijven wonen, blijken inderdaad vaak een voorkeur te 
hebben voor de stad Eindhoven. De meesten willen binnen de ring wonen, en vaak zijn ze op zoek 
naar een (betaalbare) huurwoning. Er worden het vaakst concessies gedaan op de gewenste 
woonomgeving (30%), totaaloppervlak van de woning(31%), soort buitenruimte (34%), oppervlakte 
van de buitenruimte (45%), de prijsklasse (44%) en de energiezuinigheid (37%). Maar met name 
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concessies op de grootte van de woning (totaaloppervlak en aantal kamers), het soort buitenruimte 
en de kosten (prijsklasse en energiezuinigheid) worden erg gevonden. Daarnaast is het opvallend dat 
de meesten wel een huurwoning weten te realiseren (78%), maar dat het vergeleken met het aanbod 
veel vaker een particuliere/vrije sector huurwoning is dan een sociale huurwoning. Dit lijkt een 
concessie te zijn, geen vrije keuze. 
 
Het is gebleken dat degenen die meer knelpunten ervaren dan anderen, meer concessies doen. De 
meeste knelpunten die vaak zijn ervaren, zijn terug te leiden tot drie onderwerpen. Namelijk de 
opgebouwde inschrijftijd bij een woningcorporatie, de financiële situatie van de hoogopgeleide 
starter en een mismatch in vraag en woningaanbod.  
 
Een langere inschrijftijd blijkt inderdaad tot minder concessies te leiden, voornamelijk minder op het 
totaaloppervlak, het aantal kamers en de gewenste prijsklasse. Een lange inschrijftijd is dus over het 
algemeen een groot voordeel om de gewenste woonsituatie te kunnen realiseren. De achterliggende 
reden is dat degenen met een langere inschrijftijd vaker bij Woonbedrijf terechtkomen. De 
onderliggende oorzaak van een korte inschrijftijd is enerzijds een korte woonduur, dit is niet te 
voorkomen. Maar een ander aspect dat hierin meespeelt, is van welke verhuurder de 
studentenwoning is gehuurd. Indien de hoog opgeleide starter bij Vestide heeft gehuurd, heeft hij/zij 
vaak een langere inschrijftijd opgebouwd. Zij blijken dus beter op de hoogte van het belang om zich 
op tijd in te schrijven bij een woningcorporatie, in dit geval vaak Woonbedrijf. Inschrijftijd blijkt op 
uitwisselbaar met een hoger inkomen wat betreft het goed kunnen realiseren van de woonwensen. 
Het enige duidelijke verschil is dat met meer inschrijftijd vaak een goedkopere woning bij een 
corporatie wordt gerealiseerd, waarbij vaker een concessie wordt gedaan op de locatie. Bovendien 
blijkt alleen een inkomen vanaf 3000 euro dit effect te hebben. Degenen die niet voldoende 
inschrijftijd hebben én geen hoog inkomen, vallen tussen wal en schip. 
 
De ervaren knelpunten die te maken hebben met een niet goed aansluitend aanbod, wijzen vooral op 
een tekort aan betaalbare huurwoningen waar geen inschrijftijd voor nodig is in de gemeente 
Eindhoven, liefst binnen de ring. Uit de concessies die zijn gedaan, is deze mismatch ook af te leiden. 
Degenen die een concessie hebben gedaan op de woonomgeving, geven vaak aan dat zij liever in het 
centrum, of in een woonwijk nabij het centrum van de stad, hadden gewoond. Concessies op 
totaaloppervlak worden vooral gedaan door degenen die een woning van 50m² of kleiner 
realiseerden, 60% van hen deed een concessie. Van degenen die een woning van 50m² tot 75m² 
hebben gerealiseerd, had ook nog 38% een grotere woning gewild. 12% van de hoogopgeleide 
starters die een woning van 75m2 tot 100m² realiseert wil liever een grotere woning, maar ook 5% 
wenste eigenlijk een kleinere woning. Vanaf een woning van 100m² is er vrijwel niemand die een 
grotere woning wenst, wel wenste ongeveer 11% eigenlijk een kleinere woning. Met een woning van 
75 tot 100m2 lijken de meeste hoogopgeleide starters dus het vaakst tevreden te zijn, en een woning 
kleiner dan 50m² is erg onpopulair. Wat het aantal kamers betreft, is de driekamerwoning het meest 
populair onder de doelgroep. Een grotere aantal kamers is ook goed, maar op minder kamers worden 
relatief vaker concessies gedaan. Op de gewenste buitenruimte worden vooral concessies gedaan 
door degenen zonder buitenruimte (82%), of met alleen collectieve buitenruimte (64%). Het balkon 
en de tuin zijn het meest populair, maar toch had ook 40% van degenen met een balkon liever een 
tuin of dakterras gehad. De meeste en grootste concessies op de gewenste prijsklasse worden gedaan 
door degenen die een huurwoning van 700 euro of duurder hebben gerealiseerd (gemiddeld 87%). 
Daarnaast worden redelijk vaak concessies gedaan op energiezuinigheid. Maar het lijkt de doelgroep 
namelijk vooral te gaan om de hogere kosten die een niet energiezuinige woning met zich meebrengt, 
en niet om het milieu. Een mogelijke concessie waar niet expliciet naar is gevraagd in de enquête, is 
dat vergeleken met leeftijdsgenoten, veel hoogopgeleide starters gaan samenwonen met een 
vriend/vriendin/broer of zus. Het is mogelijk dat dit een concessie is van alleenstaanden om kosten te 
delen, maar het zou ook om sociale redenen kunnen zijn. Dat is in dit onderzoek niet duidelijk 
geworden. 
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Wanneer hoogopgeleide starters een woning weten te realiseren bij Woonbedrijf, dan hoeven zij 
minder vaak een concessie te doen op fysieke kenmerken van de woning zoals prijs en grootte, maar 
doen zij wel vaker een concessie op de gewenste locatie. Om een woning bij Woonbedrijf te kunnen 
realiseren is echter wel inschrijftijd nodig. Degenen die aangeven zich te laat te hebben ingeschreven 
bij een woningcorporatie in de regio, doen relatief vaker een concessie op het gewenste woningtype 
en op de prijsklasse. Degenen met de meeste inschrijftijd hadden ook binnen de woningcorporatie 
meer keuze uit de betere woningen, dit leidt tot nog minder concessies. 
 
Naast alle knelpunten en concessies die worden gedaan, zijn er ook positieve aspecten van de 
woningmarkt in de regio Eindhoven naar voren gekomen in dit onderzoek. Zo blijkt dat het autobezit 
onder de doelgroep erg laag is. En dit kan worden toegeschreven aan het gegeven dat het aantal 
banen dat binnen 15 minuten bereikt kan worden vanuit Eindhoven erg groot is. Ook kan het 
probleem van alle concessies iets worden genuanceerd, door het gegeven dat slechts een klein deel 
van de doelgroep verhuisgeneigd is vanwege ontevredenheid over de woning. Bovendien zijn zij 
meestal verhuisgeneigd naar een woning in dezelfde gemeente, en blijven ze dus behouden voor de 
regio. Desalniettemin, is een aantrekkelijke woningmarkt van belang voor de regio, ook voor het 
aantrekken van bedrijven die een goede woonomgeving voor hoogopgeleide starters steeds vaker 
meenemen in de keuze voor een vestigingslocatie . 
 
Aanbevelingen 
Naar aanleiding van het onderzoek en de bevindingen worden een aantal aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot het beleid op verschillende aspecten van de woningmarkt, en aanbevelingen voor 
verder onderzoek vanwege ontbrekende opgedane kennis in dit onderzoek. 
 
Beleidsaanbevelingen 
1. Houd bij de ontwikkeling van meer studentenwoningen rekening met de ontwikkeling van 

reguliere huurwoningen 
2. Houd bij de ontwikkeling van nieuwe woningen op A-locaties rekening met de wensen van 

hoogopgeleide starters en het budget dat zij hebben. 
3. Start op de korte termijn met het informeren van zo veel mogelijk studiestarters om zich in te 

schrijven bij woningcorporaties.  
4. Geef extra inschrijftijd aan snelstudeerders. 
5. Het is niet nodig om de woonduur in een studentenwoning na afstuderen te verlengen, mits de 

controle op campuscontracten niet frequenter uitgevoerd zal worden.  
6. Onderzoek mogelijkheden tot een ander toewijzingssysteem voor woningcorporaties 

Woonbedrijf en ‘Thuis. 
7. Laat een vast contract als eis vallen bij de toekenning van particuliere en commerciële 

huurwoningen en hypotheken. 
 
Aanbevelingen voor verder onderzoek 
1. Onderzoek de reden achter het gegeven dat veel hoogopgeleide starters gaan samenwonen 

met een vriend/vriendin/broer of zus. 
2. Neem in een vervolgonderzoek ook het belang van openbaar vervoer als een van de variabelen 

met betrekking tot de woonsituatie op. 
3. Voer een vervolgonderzoek uit onder alle hoogopgeleide starters die in Eindhoven zijn 

afgestudeerd, ook degenen die de regio verlaten, om een beter beeld te kunnen vormen van de 
keuze om in de regio te blijven wonen of juist te vertrekken naar een andere regio. 

4. Neem in een vervolgonderzoek ook buitenlandse studenten op. 
5. Voer een aanvullend kwalitatief onderzoek uit waarin enkele hoogopgeleide starters worden 

geïnterviewd om bepaalde motieven en keuzes beter te begrijpen, en nuances aan te kunnen 
brengen in de woonwensen van deze doelgroep. 
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SUMMARY  
For the quality of life and the economic development of most cities it is important that highly 
educated starters are attracted and maintained. During the past few years, starters on the housing 
market are more and more of interest because of the supposed problems of their position in the 
housing market. 
 
In the Eindhoven region the high tech industry is leading. Especialy for the development of this 
regional economy it is a high priority that the region is attractive for highly educated starters and the 
knowledge industry. In literature the importance of binding these highly educated starters is 
acknowledged, but the urban environment which they are dwelling for is only limited available in the 
Eindhoven region. Rob van Gijzel – the major of Eindhoven – emphasized in his New Year’s speech the 
importance of growth of the number of inhabitants of Eindhoven for the financing of development 
and maintenance of the infrastructure and living environment which – in his opinion – can be realized 
by urban densification for young starters instead of developments at suburban locations. 
So there are clear signs that an attractive housing market for young starters is of importance for the 
region and that improvement is required. However detailed information of all demands of the target 
group is this region is not available yet. Therefore more detailed research is required in which the 
situation of this target group on the housing market in the region Eindhoven is investigated. 
 
This research is focused on Brainport Eindhoven region: an initiative spreading over 21 municipalities 
surrounding, and including, the city of Eindhoven. Brainport Eindhoven is acknowledged for its high 
tech industry and therefore there is a high demand for a qualified workforce. Recently graduated 
Bachelor’s and Master’s students, referred to as highly educated starters, are essential for this 
workforce. Due to the fact that young starters are not tied to the region yet, there is a great chance 
they will move away after graduation. Insights in the demands and motivation for moving, can lead to 
recommendations to increase the chance of maintaining these starters for Brainport Eindhoven. In 
the region, starters find themselves in a slow moving market, showing a high demand for rental 
homes.  
 
This research is focused on mapping the realized residential situations, the concessions made and the 
bottlenecks experienced by highly educated starters in the search for their first, regular, home. With 
this detailed information and the correlations, it can be determined how this target group can realize 
their living expectations in such a way that they prefer to stay in the region. The ultimate goal of this 
research is to make recommendations for the housing policy, in order to attract and maintain the 
target group for the region by making the housing market more atrractive for them. The basis for this 
research is a conceptual model and detailed related questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Characteristics of 
highly educated 
starters  
 

4. Concessions on 
residential 
requirements 

3. Realized residential 
situation  
 

2. Characteristics of 
housing search and 
bottlenecks 
experienced 

5. Tendency to move 
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Before the factors from the conceptual model could be examined, literature research has been done 
at all the factors and key variables. First the factors 'realized housing situation’ and the ‘concessions’ 
are explained. The residential requirements of the starters often start with an ideal, originated from 
someone’s goals and plans in life. When the search for a home is initiated, these requirements 
become more realistic and change into an aspiration. However, this aspiration often does not match 
the realized situation. The differences between the realized and aspired situation are referred to as 
concessions. These characteristics, for these aspired and realized situations, can be described in 
physical terms and terms of location. A third characteristic is the form of ownership and price, where 
the target group often prefers a rental home. Previous research has shown that little concessions are 
made on location and financial characteristics.  
 
The realized situation is strongly influenced by several resources on a micro level, to know: 1. 
Financial resources, 2. Cognitive resources, 3. Social resources, 4. Political resources, 5. Current 
situation and 6. Personal resources. These resources can be derived from the characteristics of the 
target group , such as age, education level or household income. 
 
In addition to the resources that a house hunter may have, characteristics of the search may also 
have influence on the realization of a dwelling. Therefore, the characteristics of the search are also 
included in the study. Examples are the duration and intensity of the housing search. In addition, 
there are potential problems experienced during the search. When someone appears to have much 
trouble with the realization of the housing needs (aspiration image) can be spoken of bottlenecks. 
 
On a macro level, elements such as housing market characteristics, narrowed down the aspired 
situation, influence the realized situation externally. The effects of these influences are deducted 
from the bottlenecks and concessions of the target group, introduced later. 
 
Bottlenecks arise when the search becomes a struggle to realize the aspiration. Similar research 
shows that these bottlenecks often are related to the supply on the housing market and financial 
resources. 
 
To gain insight in the described characteristics, a quantitative research is conducted.  The data is 
acquired through an online interview, divided into these subjects: Characteristics of highly educated 
starters; Search and bottlenecks; Realized situation; Concessions; Tendency to move. 281 useful 
responds were received in the interview, held in 2014. Statistical testing, using SPSS software, is 
applied to analyze frequency and the links introduced in the conceptual model. 
 
The outcome of this interview, showed that the average age of the highly educated starters is 25 
years. Nearly 50% lives together with a partner, although the amount of starters living together with 
someone who is not their partner, is surprisingly high. Most households have a single income and the 
net income is mostly between 1000 and 2000 euro. The prime motivation for starters to move is that 
they have outgrown their student housing or are going to live together. 
 
Having a job (or still studying) in the region is often the reason for starters to stay in the region, while 
companies also prefer a region with an appealing housing market for starters. Next to that, it has 
shown that highly educated starters also attach great importance to the social network they have 
build in the region. The influence of this social network in the choice of region, proves to be of 
interest for further research. 
 
The majority of starters search for homes through housing associations, realtors and internet. The use 
of social media is remarkably low. Starters tend to look for a short term home (0 to 3 years) and the 
majority prefers a rental home. In choosing a home, the target group gives the highest priority to the 
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quality of the property (physical characteristics and location), followed by affordability and 
availability. 
 
An often experienced bottleneck is the required subscription time for housing associations, where the 
majority of starters are eligible for. With an increasing subscription time, the number of experienced 
bottlenecks decreases, significantly easing the search. The subscription time can be related to the 
duration of the situation before moving, however a strong relation with the home owner during this 
time is shown. When renting from a housing association while studying, starters often have a longer 
subscription time, implying better information on subscription for those students. 
The city of Eindhoven is the most frequent realized municipality (91 percent). Ninety percent of the 
starters finds a rental home, where most rentals are realized on the commercial housing market, 
opposed to housing associations. Most realized residential situations are apartments, what is 
remarkable because the stock in Eindhoven consists of relatively many single family dwellings. The 
actual size of the houses is often a surface between 50 and 100 square meters with two to four 
rooms. The presence of a balcony or roof terrace is often realized as well. Single households often 
realize a smaller residence (apartment), with a balcony, roof terrace or no outdoor area, in a lower 
price range than other households. Those who live with someone else than the partner, almost never 
realize a home with less than three rooms. 
 
It seems that a high household income and long subscription time with a housing association are 
exchangeable, since both have relations with a better realized situation. However, a higher net 
income implies a higher price to be paid. Both subscription time and household income show a 
negative correlation with the number of concessions. The intensity of search hardly affects the 
acceptance of concessions. The number of concessions shows a positive correlation with the number 
of experienced bottlenecks. Concessions on cost, size and outdoor area are experienced as most 
serious, with no particular ranking among these three. 
 
Concessions on location are often conducted, due to the lack of income or subscription time. The 
target group has a strong preference for an urban environment. Remarkably, most starters leasing 
from housing association “Woonbedrijf”, did make concessions when the city center is preferred. This 
can be explained by the popularity of the houses, resulting in a low flow among tenants and a high 
subscription time requirement. 
 
Concerning the physical characteristics, concessions on the total area, number of rooms and type of 
outdoor area are considered undesirable. The concession on total area is often done when the 
household income is low, the subscription time is short and the lease is commercial. The other 
concessions are related to the latter two characteristics. 
 
Consessions concerning the form of ownership are scarce, except when the lack of a permanent 
contract is experienced as a bottleneck. Similar to previous research, more often a rental home is 
chosen while preferring to buy, than the other way around. 
 
Concessions on financial characteristics are conducted in 44% of the searches, especially when 
realizing in the higher price range. This concession is linked to subscription time and not to household 
income. Starters renting on the commercial market clearly accept financial concessions more often. 
Around 47% of the target group is tended to move (or has moved). This equals to other individuals of 
the same age. Those who are not graduated at the time of moving, appear to have more tendency to 
move. In the case they will graduate, there will be a lot of changes in relation to job and income in a 
short term. 
 
The number of highly educated starters who have a  tendency to move because of dissatisfaction with 
the home is relatively small (13% of all who are willing to move). It has appeared that those who have 
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a short subscription period are more frequent tended to move, because of dissatisfaction with the 
home. This implies a correlation with the accepted concessions. 
 
Those who have a tendency to move because of dissatisfaction with the living situation, appear to 
experience more bottlenecks and are accepting more concessions than those who have this tendency 
because of other reasons. 
 
Although about 13% of the total target group is tended to move because of dissatisfaction of the 
realized home, only 7% of them is dedicated to move to another region. This leads to the conclusion 
that those who are tended to move because of the home mostly stay in the region. 
 
Conclusions 
The majority of highly educated starters who stay in the Eindhoven region prefer the city of 
Eindhoven. Most of them want to live in or near the city center and mostly they are in search of an 
affordable rental home. In average, mostly apartments of two to four rooms, with a surface area of 
50 to 100 square meters, are realized. However, concessions in relation to residential environment 
(30%), total living surface (31%), outdoor area availability (34%) and surface (45%), price level (44%) 
and energy efficiency (37%), are frequently accepted. 
Especially concessions with size, outside area and cost (price level and efficiency) are experienced as 
serious while concessions with residential environment are less important, but only little concessions 
are accepted considering municipality. In addition, it is shown that the majority succeeds in finding a 
rental home (90%). Compared to the available stock in Eindhoven, more frequently the rental home is 
found in the commercial sector than in the social sector. This seems to be a concession and not a free 
choice. 
 
Accepting concessions appears to be related to the experienced bottlenecks during the search of a 
home. Those who experience more bottlenecks accept more concessions. The experienced 
bottlenecks can be directed to 3 subjects, namely: 
Subscription time with a housing association; 
Financial situation of the highly educated starter; 
Mismatch between demand and supply in the housing market; 
 
From the correlations between concessions and subscription time appears that a longer subscription 
period results in less concessions, especially related to total surface area, number of rooms and the 
aspired price level. The reasoning for this is that the ones with longer subscription period arrive more 
frequently at a housing association. 
 
The cause of short subscription period is either a short period of living in Eindhoven or the owner of 
the student housing. Those who have rented from the Eindhoven student housing association 
“Vestide” have often realized a longer subscription period and appear to be better aware of the 
importance to subscribe at a housing corporation in an early stage. 
 
In addition to the subscription period also the income has influence on the concessions to be 
accepted. A long subscription period can be exchanged with a net income level starting at 3000 euro. 
With this income only little concessions on living conditions have to be accepted. 
 
The only clear difference is that with a longer subscription period in most cases a costly home from a 
housing association is realized, however with a more frequent concession on the location. Those who 
have a short subscription period and a low income are falling short. 
 
The experienced bottleneck related to the mismatch between supply and demand direct in principle 
to a shortfall of affordable rental homes in Eindhoven for which no subscription period is required, 
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which is also confirmed by the concessions made. It appears that especially a mismatch between 
affordable homes in the city center of Eindhoven is present (max 700 euro a month, total surface area 
preferably 75 square meters, 3 rooms and a outdoor area). A garden is most preferred but because 
especially apartments are realized in the urban area, a spacious balcony or a roof garden is more 
realistic. A possible concession (which has not been questioned) is that compared to peers many 
highly educated starters are living together with a friend, brother or sister. This might be a concession 
either to reduce cost or to social reasoning, however this has not become clear in this research. 
The research has, in addition to experienced bottlenecks and concessions to be made, also resulted in 
positive aspects. It appears that the ownership of a car is extremely low within the target group. The 
clarification for this is the extreme high number of jobs that can be reached within 15 minutes from 
Eindhoven. 
 
The problems of all concessions can also be nuanced by the fact that only a small part of the target 
group is tended to move and they are tended to move to a home in the same community, so they are 
retained for the region. Nevertheless, an attractive housing market is of importance for the region 
also to attract business who use good living environment for highly educated starters as a criteria for 
the selection of a business location, which on its turn supports attracting to and maintaining highly 
educated starters in the region. 
 
Recommendations 
On the basis of the results recommendations are suggested in relation to policy to various aspects of 
the housing market and recommendations for further in depth research as a result of this research. 
 
Recommendations for housing policy: 
1. Take the development of regular renting homes into account when more student homes are 

implemented; 
2. Take the demands and the budget of highly educated starters into account while developing 

new homes within the city center; 
3. Commence on short notice to inform study starters on the importance to subscribe for a 

housing association; 
4. Extension of time in a student home after graduation is not required as long as the inspection 

on contracts is not intensified; 
5. Assign additional subscription time to fast-track student; 
6. Introduce differentiation of assigning for housing association “Woonbedrijf” and “Thuis”; 
7. Long term contract should no longer be a firm condition for assigning commercial rental 

homes and mortgages. 
 
Recommendations for further research: 
1. Conduct research on the outcome that a great number of highly educated starters decide to 

live together with friend, brother or sister; 
2. The importance of public transportation must be introduced as an additional variable in 

relation to the residential environment; 
3. Execute an in-depth research amongst all highly educated starters who have been graduated 

in Eindhoven including those who leave the region. This to obtain an insight about the 
decision to stay in the region or to leave to another region; 

4. Include foreign students in a follow-up research; 
5. Execute an additional detailed research in which a limited number of highly educated starters 

are interviewed in order to understand reasoning and choices about their residential 
requirements. 
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1. INLEIDING 
In dit eerste hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek naar hoogopgeleide starters op de woningmarkt 
in de regio Eindhoven behandeld. Definities en begrippen met betrekking tot dit onderzoek zijn te vinden in 
Bijlage 1. Allereerst worden de aanleiding en relevantie van het onderzoek besproken, vervolgens worden 
een doel- en probleemstelling geformuleerd. Vanuit deze onderdelen wordt het conceptueel model 
gevormd waarop de deelvragen zijn gebaseerd. Deze inleiding sluit af met een toelichting op het 
onderzoeksplan.  

1.1. Aanleiding en relevantie  
De regio Eindhoven is in 2011 benoemd tot slimste regio van de wereld. Deze kennisregio draagt sinds 2009 
de passende naam Brainport Regio Eindhoven (Brainport, 2012). Er zijn veel kennisgedreven bedrijven 
gevestigd en er wordt hard aan gewerkt om nog meer bedrijven binnen te halen. Hiervoor is veel 
hoogopgeleid arbeidspotentieel nodig, in 2013 is de vraag zelfs gestegen met 17 procent (Yacht, 2013). De 
regio blijkt echter een tekort te hebben aan hoogopgeleide technici (Natris, 2014). Daarom wil Brainport 
zich ontwikkelen tot een aantrekkelijke regio voor kenniswerkers; internationaal en nationaal hoogopgeleid 
arbeidspotentieel. Deze ambitie wordt in de regionale agenda 2011-2014 van SRE, onderdeel Wonen, 
onderschreven: “Voor de ontwikkeling van de regionale economie is het belangrijk dat we aantrekkelijk zijn 
voor kenniswerkers. We willen kenniswerkers voor onze regio behouden en aantrekken” 
(Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 2011). In het rapport ‘Het geniale wonen in Zuidoost-Brabant’ 
wordt over deze regio het volgende gezegd: 
 

Brainport Nederland heeft jonge mensen nodig, jonge kenniswerkers van 24 tot 34 jaar, die niet 
vertrekken zodra ze afgestudeerd zijn aan de TU/e, maar graag willen blijven wonen in de regio. 
Het centrum stedelijke woonmilieu waar deze jonge mensen vaak voor gaan, is slechts 
mondjesmaat aanwezig in de regio. De pas afgestudeerden hechten na hun studie nog veel waarde 
aan het stedelijk leven en de nabijheid van voorzieningen. In een latere fase stromen ze uit naar de 
regio. Dat maakt deze uitdaging tot een uitdaging van regionale schaal. Het vasthouden van jonge 
kenniswerkers is een gezamenlijk regionaal Brainport belang. Vooral in de steden kunnen 
oplossingen op het vlak van aantrekkelijke stedelijke woonmilieus gezocht worden. … Investeren in 
kwaliteit, zowel van woningen als in de diversiteit van woonmilieus, is voor het vasthouden en voor 
het aantrekken van mensen en bedrijven van blijvend belang. Voor internationale bedrijven, die 
Brainport Nederland aan wil (blijven) trekken, zijn aantrekkelijke woonmilieus een belangrijke 
afwegingsfactor, en worden secundaire concurrentieoverwegingen steeds belangrijker (Urhahn 
Urban Design & RIGO Research en Advies, 2010, pp. 60-62). 

 
In het geciteerde rapport wordt het belang van de woningmarkt betreffende het behouden van 
hoogopgeleide starters (in dit geval jonge kenniswerkers genoemd) beaamd. Het belang dat hierin wordt 
genoemd van een aantrekkelijke woningmarkt voor het aantrekken van bedrijven, wordt onderschreven 
door het onderzoek van Pronk (2013) naar de woonplaatsaantrekkelijkheid van gemeenten met betrekking 
tot de vestiging van bedrijven. Uit het hierboven geciteerde rapport is echter ook uit af te leiden dat een 
onderzoek dat dieper ingaat op de positie van hoogopgeleide starters op de woningmarkt niet overbodig 
zou zijn. Specifieke informatie over wat de woningmarkt in de regio aantrekkelijker zou maken voor de 
doelgroep blijft in dit rapport namelijk onbenoemd of is gebaseerd op aannames. Over woonwensen van 
doelgroep starters in het algemeen in Nederland is al wel het een en ander bekend. Hierover is 
bijvoorbeeld door Inbo adviseurs het onderzoek ‘De starter aan zet’ gepubliceerd (Inbo, 2012), waarin zes 
subgroepen met bijbehorende woonwensen worden onderscheiden. En in enkele steden, zoals Groningen, 
Utrecht en regio Parkstad, is ook al onderzoek gedaan naar de woonwensen van kenniswerkers of starters 
specifiek voor die regio’s. Echter over de woonwensen en de realisatie daarvan door hoogopgeleide 
starters in de regio Eindhoven is nog maar weinig bekend. In deze regio heeft onderzoek zich tot nu toe 
voornamelijk gericht op de woonwensen van internationale kenniswerkers, ook wel expats of shortstayers 
genoemd. Hoewel internationale kenniswerkers in principe ook hoogopgeleide starters op de woningmarkt 
zijn, zijn zij in andere opzichten totaal verschillend van nationale hoogopgeleide starters. Internationale 
kenniswerkers hebben bijvoorbeeld nog niet in Eindhoven gewoond waardoor ze weinig tot geen kennis 
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van de woningmarkt hebben, ze hebben vaak een eenpersoonshuishouden en een relatief korte 
verblijfsduur (Koeleman, 2013). Door deze kenmerken zullen de woonwensen waarschijnlijk aanzienlijk 
verschillen ten opzichte van hoogopgeleide starters die al enige tijd in de regio hebben gestudeerd en 
gewoond. Kortom, het kan worden gezien als een andere doelgroep. Daarom is een onderzoek gewenst 
waarin specifiek wordt gericht op hoogopgeleide starters, die tijdens hun studie in Eindhoven hebben 
gewoond en daardoor al een beeld hebben van de regio en de woningmarkt op het moment dat ze op zoek 
gaan naar een zelfstandige woning.  
 
De laatste jaren wordt door verschillende partijen gesproken over de problematiek rondom de kansen voor 
starters (in het algemeen) op de Nederlandse woningmarkt. De situatie voor hoogopgeleide starters in de 
regio Eindhoven lijkt niet beter. In een interview geeft de auteur van het onderzoek naar de 
locatievoorkeuren van kenniswerkers in Europese steden (Sleutjes, 2013), aan dat veel kenniswerkers 
betaalbare appartementen in een hoog stedelijk milieu wensen, maar dat daar in Eindhoven een groot 
tekort aan is (VerDus, 2013).  
 
Rob van Gijzel, burgemeester van Gemeente Eindhoven wijdde in zijn nieuwjaarstoespraak van 2015 
uitgebreid uit over het belang van groei van het inwoneraantal, ten behoeve van de financiering van beheer 
en onderhoud van de leefomgeving. De ambitie die hij uitspreekt is om Eindhoven te laten groeien naar 
minimaal 300.000 inwoners in de komende decennia (Gijzel, 2015). Dit moet volgens hem niet worden 
bereikt door het ontwikkelen van uitleglocaties in het buitengebied, maar door binnenstedelijke 
verdichting, omdat jongeren zich in de stad willen vestigen. Meer woningen per oppervlak, en meer 
inwoners, zou leiden tot voldoende financiering voor een aantrekkelijke stad met de juiste voorzieningen 
die een stad een stad maken. Dit zou de stad ook een aantrekkelijker vestigingsklimaat maken. Maar 
aansluitend op een aantrekkelijke leefomgeving en aantrekkelijk vestigingsklimaat, is ook een 
woningaanbod nodig dat aansluit op de wensen van de bewoners die de stad hoopt aan te trekken. 
Binnenstedelijke verdichting is een mooi plan, maar daarbij zal wel rekening gehouden moeten worden met 
de wensen wat betreft woningkenmerken.  
 
Kortweg kan er gesteld worden dat het van belang is voor de regio om hoogopgeleide starters te 
behouden. En een aantrekkelijke woningmarkt, zonder grote knelpunten voor de doelgroep zou daar aan 
bij kunnen dragen door het aantrekken en behouden van kennisgedreven bedrijven en kenniswerkers. De 
vraag vanuit studentenhuisvester Woonbedrijf-Vestide, is of er voor hen een taak ligt om de kansen voor 
deze doelgroep op de woningmarkt in de regio Eindhoven te verbeteren. Ook deze vraag leidt ertoe dat er 
meer inzicht gewenst is in de situatie op de woningmarkt van de doelgroep hoogopgeleide starters, die in 
de regio Eindhoven hebben gestudeerd en gewoond tijdens hun studie. Om een beter beeld te krijgen van 
de daadwerkelijke situatie van de hoogopgeleide starters op de woningmarkt, is daarom inzicht in de 
gerealiseerde woonsituaties van belang. De concessies die mensen daarbij hebben gedaan op hun 
oorspronkelijke woonwensen, kunnen een beeld geven van de eventuele mismatch van het aanbod op de 
markt met de wensen van de doelgroep. Welke concessies gedaan worden en door wie zal met 
verschillende aspecten samenhangen. Met een inzicht daarin kan gericht gewerkt worden aan maatregelen 
om eventuele mismatches en knelpunten in de regionale woningmarkt op te lossen en het zo voor 
hoogopgeleide starters aantrekkelijker te maken om in de regio te blijven wonen.  
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1.2. Onderzoeksopzet  
 

1.2.1. Onderzoekseenheid 
Tot de onderzoekseenheid behoort de doelgroep hoogopgeleide starters die na de studie in de regio 
Eindhoven zijn blijven wonen. Het gaat hier om bijna- en pas afgestudeerden op HBO-, WO- en PhD studies 
in de leeftijd van ongeveer 22 tot 32 jaar. Hierbij betekent bijna afgestudeerd dat er is gestart met 
afstuderen, en pas afgestudeerd maximaal vijf jaar geleden afgestudeerd. Er wordt enkel gekeken naar 
degenen die hun eerste stap op de woningmarkt, naar een zelfstandige woning, al hebben gemaakt. Hierbij 
moeten zij in de stad Eindhoven (Figuur 1) een onzelfstandige studentenkamer, of wooneenheid waarop 
een campuscontract van toepassing is, achter hebben gelaten. Personen die verhuizen vanuit het ouderlijk 
huis worden niet meegenomen in dit onderzoek, vanwege de veronderstelling dat bij hen niet de opgave 
ligt ze te behouden voor de regio. Hieronder wordt puntsgewijs weergegeven wie precies tot de 
onderzoekseenheid worden gerekend:  

- Bijna- en pas afgestudeerden aan een HBO of WO opleiding in Eindhoven  
- Bijna- en pas afgestudeerde internationale studenten aan een HBO of WO opleiding in Eindhoven 
- Bijna- en pas afgestudeerde internationale PhD studenten aan een onderwijsinstelling in Eindhoven 

(met de reden dat zij tijdens hun PhD vaak een studentenwoning bewonen) 
 
Onder de voorwaarden dat de personen: 

- Tijdens de studie in de stad Eindhoven hebben gewoond in een studentenkamer (met of zonder 
campuscontract*) of wooneenheid met campuscontract* in de stad Eindhoven 

- Zijn verhuisd naar een zelfstandige woning in de regio Eindhoven (zie Figuur 1) 
- (Bijna) Zijn afgestudeerd aan een onderwijsinstelling (HBO of WO) in de stad Eindhoven  

De doelgroep die hier is beschreven kan ook worden benoemd als ‘(jonge) kenniswerkers’. Literatuur over 
deze doelgroep wordt daarom ook als bruikbaar voor dit onderzoek beschouwd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Een campuscontract is een huurovereenkomst waarin een clausule is opgenomen die het mogelijk maakt voor de 
verhuurder om de huur op te zeggen als de huurder niet meer studeert met het doel de woonruimte aan een andere 
student aan te kunnen bieden.  

Figuur 1 Stad Eindhoven, gelegen in regio Eindhoven (SRE gemeenten/Metropoolregio 
Eindhoven) naar een bewerking van www.plaatsengids.nl 
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1.2.2.  Doelstelling 
In dit onderzoek worden allereerst de kenmerken van de doelgroep hoogopgeleide starters in kaart 
gebracht. Om vervolgens kenmerken van de zoektocht naar een woning, de knelpunten in die zoektocht, de 
gerealiseerde woonsituatie en de concessies die daarmee worden gedaan op de woonwensen van 
hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven in kaart te brengen. Daarbij is het interessant om te 
onderzoeken welke kenmerken en knelpunten daadwerkelijk problemen opleveren in het realiseren van de 
woonwensen, en of de gedane concessies leiden tot verhuisgeneigdheid. Belangrijk hierbij is om inzichtelijk 
te krijgen welke relaties bestaan tussen de hiervoor genoemde factoren. Op de uitkomsten van dit 
onderzoek kan door de verantwoordelijke partijen in de regio worden ingespeeld met het beleid en de 
ontwikkeling van huisvesting voor hoogopgeleide starters, zodat zij hun woonwensen beter kunnen 
realiseren. Het gaat hierbij om de eerste zelfstandige woning rond de eindfase van de studie en de 
beginfase van het arbeidsleven.  
 
Doelstelling: Het in kaart brengen van (de relaties tussen) de kenmerken van hoogopgeleide starters, 
kenmerken van de zoektocht naar een woning en de knelpunten die daarin worden ervaren, de 
gerealiseerde woonsituatie in de regio Eindhoven en de concessies op de woonwensen van de 
hoogopgeleide starters. Dit heeft het uiteindelijke doel aanbevelingen te kunnen doen betreffende 
maatregelen op de woningmarkt, waardoor hoogopgeleide starters hun woonwensen in de regio 
Eindhoven beter kunnen realiseren en het voor hen dus aantrekkelijker wordt om in de regio te blijven 
wonen.  
 
Op basis van de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen zal tevens door woningcorporatie, 
Woonbedrijf District Vestide, bepaald kunnen worden of zij maatregelen nodig achten ten aanzien van hun 
vastgoed en beleid.  

1.2.3.  Probleemstelling 
Om aan de doelstelling te beantwoorden zal onderzoek gedaan moeten worden naar de verschillende 
variabelen die van belang zijn met betrekking tot het onderwerp en de veronderstelde relaties tussen deze 
variabelen. Het gaat hierbij om de kenmerken van de doelgroep, de kenmerken van de zoektocht naar een 
geschikte woning en de knelpunten die daarin worden ervaren, kenmerken van de gerealiseerde 
woonsituatie, de concessies die zijn gedaan op de woonwensen en de verhuisgeneigdheid (weergegeven in 
een conceptueel model in Figuur 2 in paragraaf 1.2.4.). Om hier inzicht in te kunnen verkrijgen is de 
doelstelling vertaald naar de volgende probleemstelling: 
 
Probleemstelling: Wat zijn de kenmerken van hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven, welke 
knelpunten hebben zij ervaren in de zoektocht naar een woning, welke woonsituatie hebben zij 
gerealiseerd, welke concessies hebben zij hiermee gedaan op hun woonwensen (aspiratiebeeld), zijn ze 
verhuisgeneigd, en welke effecten hebben deze factoren op elkaar?  
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1.2.4.  Conceptueel model 
Het conceptueel model is de grafische weergave van variabelen en de veronderstelde relaties hiertussen, 
die betrekking hebben op de onderzoekseenheid en de doelstelling. Links in het model zijn de 
onafhankelijke variabelen weergegeven, de kenmerken van starters. Dit zijn de variabelen die wellicht een 
invloed hebben op de afhankelijke variabelen die midden en rechts in het model zijn weergegeven: de 
kenmerken van de zoektocht naar een geschikte woning en de knelpunten die daarin worden ervaren, 
kenmerken van de gerealiseerde woonsituatie, de concessies die zijn gedaan op de woonwensen en de 
verhuisgeneigdheid. Kenmerken van de markt zelf zullen als zijnde externe factor niet direct meegenomen 
in dit model, maar kunnen worden afgeleid van de ervaren knelpunten.  
 
De relatie tussen de kenmerken van hoogopgeleide starters en de woonwensen zal een beeld geven van 
welke kenmerken vaak leiden tot welke woonwensen. Van de factor ‘ervaren knelpunten’ wordt 
verondersteld dat deze afhankelijk is van enkele de kenmerken van de starters. Iemand met een hoog 
inkomen zal namelijk minder problemen hebben met de betaalbaarheid van woningen dan iemand met een 
lager inkomen. Daarnaast is het waarschijnlijk dat de woonwensen invloed hebben op de knelpunten die 
worden ervaren in de zoektocht naar een woning die voldoet aan die woonwensen. Iemand die een 
woningtype wenst waarvan er veel worden aangeboden zal minder snel problemen ervaren in het aanbod 
dan iemand die een weinig aangeboden of zeer gewilde woning wenst. Andersom kunnen ervaren 
knelpunten in de zoektocht ook hebben geleid tot het (vroegtijdig) bijstellen van woonwensen, waardoor 
uiteindelijk minder concessies worden gedaan op het gevormde aspiratiebeeld. De directe relatie tussen de 
kenmerken van starters en de gerealiseerde woonsituatie is interessant, vanwege de vraag waar de 
doelgroep starters na het verlaten van de onzelfstandige woonruimte terecht komt. De relatie tussen de 
concessies en de gerealiseerde woonsituatie heeft verschillende kanten, enerzijds is er het verband met de 
van de woonwensen die invloed hebben op de uiteindelijk gerealiseerde woonsituatie. Anderzijds is er de 
invloed van de kenmerken van de zoektocht en de ervaren knelpunten op de gerealiseerde woonsituatie, 
dat kan leiden tot concessies. Wanneer iemand op een bepaald aspect problemen ervaart, bijvoorbeeld te 
weinig aanbod in de gewenste wijk, dan zal zich dat kunnen uiten in de locatie van de gerealiseerde 
woonsituatie en daarmee leiden tot een concessie op de voorkeur voor een bepaalde locatie. De relatie 
tussen de knelpunten en de gerealiseerde woonsituatie zal vooral blijken door te kijken naar de relatie 
tussen de ervaren knelpunten en de concessies. Tot slot wordt er een verband verondersteld tussen welke 
woonsituatie is gerealiseerd en of daarmee veel concessies zijn gedaan op de woonwensen, met de 
verhuisgeneigdheid, dus ook deze verbanden zullen bekeken moeten worden. Hierbij zouden ook de 
kenmerken van de hoogopgeleide starter zelf, zoals de huishoudenssamenstelling, een rol kunnen spelen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 2 Conceptueel model 
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woonwensen 
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ervaren knelpunten  

5. Verhuis-
geneigdheid 
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1.2.5.  Deelvragen 
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden is aan de hand van het conceptueel model een aantal 
deelvragen geformuleerd. 
 

1. Wat zijn de kenmerken van hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven op het moment dat zij 
de overstap maken van de studentenwoning naar een reguliere woning?  
 

2. a) Wat zijn de kenmerken van de zoektocht naar een woning en welke knelpunten in de 
zoektocht worden ervaren door hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven? 
b) Wat is de relatie tussen de kenmerken van de doelgroep en de knelpunten die zij ervaren? 
 

3. a) Wat zijn de kenmerken van de gerealiseerde woonsituaties van hoogopgeleide starters in de 
regio Eindhoven?  
b) Wat is de relatie tussen de kenmerken van de doelgroep en de gerealiseerde woonsituatie? 
c) Wat is de relatie van de kenmerken van de zoektocht en de ervaren knelpunten met de 
gerealiseerde woonsituatie? 
 

4. a) Welke concessies zijn met de gerealiseerde woonsituatie gedaan op de woonwensen? 
b) Wat is de relatie tussen de gedane concessies en de kenmerken van de doelgroep? 
c) Wat is de relatie tussen de gedane concessies en de ervaren knelpunten? 
d) Wat is de relatie tussen de gedane concessies en de gerealiseerde woonsituatie? (waar wordt 
naar uitgeweken als een bepaald kenmerk niet gerealiseerd kan worden?)  
 

5. a) Wat is de relatie tussen de kenmerken van de doelgroep en de verhuisgeneigdheid? 
b) Wat is de relatie tussen de ervaren knelpunten en de verhuisgeneigdheid? 
c) Wat is de relatie tussen de gerealiseerde woonsituatie en de verhuisgeneigdheid? 
b) Wat is de relatie tussen de concessies en de verhuisgeneigdheid? 
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1.3. Onderzoeksplan  

1.3.1. Grafische weergave onderzoeksplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2. Toelichting onderzoeksplan 
Er is al veel onderzocht en geschreven over de regio Brainport Eindhoven en over starters op de 
Nederlandse woningmarkt, maar weinig over de combinatie hiervan. In dit onderzoek wordt getracht een 
beter beeld te krijgen van de woonwensen en de situatie van hoogopgeleide starters op de woningmarkt in 
de regio Eindhoven. Om een algemeen beeld te krijgen van de regio en starters wordt gestart met een 
literatuurstudie naar de context. In deze fase wordt onder andere gekeken naar de kenmerken van de 
regio, starters in het algemeen, de woningmarkt in Nederland en andere trends en ontwikkelingen die 
betrekking hebben op (hoogopgeleide) starters op de woningmarkt. Daarnaast wordt middels een 
literatuurstudie informatie verzameld over het theoretisch kader met betrekking tot het onderwerp. Dit zal 
de basis vormen voor het kwantitatief onderzoek. Er wordt hiervoor bijvoorbeeld gekeken naar 
onderzoeken over woonwensen die betreft doelgroep enigszins overeen komen, of naar onderzoeken 
waarin vergelijkbare onderwerpen en relaties zijn onderzocht voor andere doelgroepen. Het behandelen 
van deze literatuur levert inzichten en uitgangspunten op die meegenomen kunnen worden in het 
kwantitatief onderzoek. Het zal hier gaan om een eerste inzicht in welke factoren en variabelen van belang 
zijn met betrekking tot de doelgroep, hun woonwensen, kenmerken van de zoektocht naar een woning en 
de mogelijke knelpunten, en het doen van concessies op woonwensen. Om aanvullend op het 
literatuuronderzoek tot een kwantitatief inzicht te komen op de woonwensen van hoogopgeleide starters 
in de regio Eindhoven en de realisatie van deze woonwensen, zullen enquêtes verspreid worden onder 
deze doelgroep. Reeds verhuisde starters hebben het zoekproces naar een woning al een keer 
doorgemaakt, waardoor hen kan worden gevraagd welke knelpunten zij hebben ervaren in de zoektocht 

H1 Inleiding en onderzoeksopzet 

H2 Context 
 
 

H3 Theoretisch kader 

H4 Data verzameling (Operationalisatie en enquête) 

Literatuur 
onderzoek 

Data 
verzameling en 
data analyse 

H5 Data-analyse en resultaten 

H6 Conclusie en aanbevelingen 
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naar een geschikte woning en welke concessies daadwerkelijk zijn gedaan op hun woonwensen. Daarom zal 
enkel aan hoogopgeleide starters die de eerste stap op de woningmarkt in de regio Eindhoven al hebben 
gemaakt, gevraagd worden om de enquête in te vullen. De data die voortkomen uit de enquêtes zal 
worden geanalyseerd om op basis daarvan antwoord te kunnen geven op de deelvragen over de 
kenmerken van de doelgroep, de gerealiseerde woonsituatie, de concessies op de woonwensen van 
hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven en de eventuele knelpunten die worden ervaren.  

1.3.3. Methodiek 

Deskresearch 
Om beter inzicht te krijgen in het onderwerp vindt deskresearch plaats in de vorm van een literatuurstudie. 
Met de literatuurstudie worden een beeld van de context en een theoretisch kader gevormd, hetgeen de 
basis zal zijn voor de opzet van het kwantitatief onderzoek.  

Survey 
In de tweede plaats bestaat het veldwerk uit een (online) survey dat zal worden verspreid onder de 
doelgroep van het onderzoek: hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven. Het voornaamste doel van 
deze enquête is het vormen van een databestand met daarin de kenmerken van de doelgroep, de 
kenmerken van de zoektocht en de ervaren knelpunten, kenmerken van de gerealiseerde woonsituatie en 
een indicatie van de verhuisgeneigdheid van de doelgroep. Om welke variabelen het hierbij precies gaat zal 
blijken uit het literatuuronderzoek. 

Data analyse 
In de data analyse zullen de gegevens die met het survey zijn verzameld overzichtelijk worden weergegeven 
en de onderlinge verbanden worden onderzocht middels de juiste statistische tests. Hiervoor zal gebruik 
gemaakt worden van het programma IBM SPSS Statistics. Hierin zullen de data worden verwerkt, bewerkt 
en getoetst. Uitvoering van de methodiek betreft data analyse wordt verder toegelicht in hoofdstuk 5. 

1.3.4. Leeswijzer 
Voor de opbouw van dit document is het onderzoeksplan aangehouden. In hoofdstuk 1 wordt de inleiding 
en aanleiding tot het onderwerp en onderzoek gegeven, in hoofdstuk 2 wordt er dieper op het onderwerp 
ingegaan door de context te bespreken aan de hand van literatuur. In hoofdstuk 3 wordt verder gegaan 
met het bespreken van literatuuronderzoek dat de basis zal leggen voor het kwantitatief onderzoek, 
waarna in hoofdstuk vier gestart kan worden met de opzet van het onderzoek voor de dataverzameling. 
Met de verzamelde data wordt in hoofdstuk 5 aan de slag gegaan met de analyse, om te komen tot 
voldoende nieuwe informatie om de opgestelde onderzoeksvraag en deelvragen te kunnen beantwoorden. 
De conclusies die hieruit voortkomen, zullen worden behandeld in hoofdstuk 6 met daarin de 
aanbevelingen en reflectie op het onderzoek. 
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Figuur 3 Ligging Brainport, naar een 
bewerking van Openinnovatie.nl (Spruijt, 
2014) 

2. CONTEXT  
In dit onderzoek wordt gericht op de gerealiseerde woonsituatie van de doelgroep hoogopgeleide starters 
in de regio Eindhoven en de concessies die deze doelgroep doet op hun aanvankelijke woonwensen. Om 
een beter beeld te krijgen van de context van het onderzoek zullen in dit hoofdstuk de aspecten die van 
belang zijn met betrekking tot de regio, de doelgroep en de situatie van de doelgroep op de woningmarkt 
worden toegelicht. Het gaat hierbij achtereenvolgend om de kenmerken van de regio, de doelgroep in het 
algemeen, de woningmarkt in Nederland en in de regio, beleid en regelgeving betreffende de woningmarkt, 
en andere relevante trends en ontwikkelingen die worden behandeld volgens de DESTEP methode. 

2.1. Regio Eindhoven 
In de regio Eindhoven zijn verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan tussen gemeenten. Zo is er de 
stadsregio SRE, dit is het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven dat bestaat uit 21 gemeenten gelegen 
rondom Eindhoven. Een andere benaming voor deze regio is de regio Zuidoost-Brabant, dit is een van de 42 
WGR regio’s (regio volgens Wet Gemeenschappelijke Regelingen) van Nederland. Op 3 juli 2014 is echter in 
de Tweede Kamer besloten om deze WGR regio’s af te schaffen, hierdoor verdwijnt de verplichting voor de 
regio’s om samen te werken op verschillende beleidsterreinen. De regiogemeenten van Zuidoost-Brabant 
hebben echter uitgesproken dat zij de samenwerking niet zullen beëindigen. In 2012 is zelfs gestart met 
moderniseren van het samenwerkingsverband en zal de regio verder gaan onder de naam Metropoolregio 
Eindhoven. In ditzelfde gebied opereert de stichting Brainport dat zich richt op de ontwikkeling van de 
(kennis)economie in de regio. Binnen de regio is de stad Eindhoven een belangrijke spil. Een visie van de 
gemeente op de kwaliteiten van deze stad voor inwoners draagt de benaming ‘Supervillage’. 
 
Brainport regio Eindhoven is het samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in 
de 21 SRE gemeenten/Metropoolregio Eindhoven. De regio is in 2011 benoemd tot de slimste regio van de 
wereld. Samen met Rotterdam Seaport en Amsterdam Airport behoort Brainport tot een van de drie pijlers 
van de Nederlandse economie. De vijf speerpuntsectoren die de regio heeft; High Tech Systems & 
Materials, Food & Technology, Automotive, Lifetec & Health en Design, worden gekenmerkt door hoge 
R&D-uitgaven en een groot aantal banen (Brainport Development, 2013). Door het grote aantal 
kennisgedreven bedrijven is er ook een grote vraag naar kenniswerkers in de regio.  
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Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, of Metropoolregio Eindhoven, bestaat uit de volgende 21 
gemeenten in Zuidoost-Brabant: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De 
Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Deze gemeenten zijn 
weergegeven in Figuur 4. De regio telt bijna 750.000 inwoners op een oppervlak van circa 1500 vierkante 
kilometer (SRE, 2014).  
  

 
SRE richt zich voornamelijk op ontwikkelingen die de gemeentegrenzen overschrijden en die een 
bovenlokale aanpak nodig hebben. Hierbij ligt de focus op de gebieden economie en leefbaarheid, daarbij 
zijn verschillende sub thema’s benoemd zoals gebiedsontwikkeling en wonen. Met het thema 
gebiedsontwikkeling wordt getracht te komen tot een aantrekkelijk woon- en werkmilieu in de regio 
waaraan iedere gemeente bijdraagt. Het thema wonen heeft als doel het woningaanbod af te stemmen op 
de demografische ontwikkelingen. Hierbij is in de regio extra aandacht voor de huisvesting van 
kenniswerkers, arbeidsmigranten en kwetsbare doelgroepen (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 
2011). In maart 2014 is gestart met de overgang van SRE naar Metropoolregio Eindhoven. Sindsdien wordt 
er stap voor stap getransformeerd naar een modernere samenwerking, waarbij overheden, bedrijfsleven 
en kennisinstellingen (zogenaamde Triple Helix) blijven samenwerken op de domeinen economie, ruimte 
en mobiliteit. Andere taken die onder SRE regionaal worden behandeld, zoals gebiedsontwikkelingen, zorg, 
recreatie en toerisme, zullen onder de Metropoolregio subregionaal of lokaal worden uitgevoerd 
(Metropoolregio Eindhoven, 2014). Wat in ieder geval hetzelfde lijkt te blijven, is het belang dat wordt 
gehecht aan een regionale samenwerking om te blijven ontwikkelen en in 2020 te behoren tot de 
toptechnologie regio’s van de wereld. Zo blijft er ook regionaal aandacht voor wonen, in de vorm van een 
‘werkplaats’ Wonen waarin de Triple Helix-samenwerking terugkomt. 
 
In de visie die gevormd is door de gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties, wordt 
Eindhoven omschreven als ‘Supervillage’: 

“Qua wonen en cultuur is het in onze stad goed toeven. Eindhoven wordt wel een ‘Supervillage’ 
genoemd: een superdorp. Er is hier veel leefkwaliteit aanwezig, in een fijnmazige stedelijke 
structuur die ontstaan is door een samensmelting van dorpen. Zij geven de buurten en wijken van 
Eindhoven identiteit. En niet alleen de stad is aantrekkelijk, ook het ommeland met de dorpse 
kernen heeft volop kwaliteiten. Door dit alles is de trots op Eindhoven als geheel gegroeid” 
(Gemeente Eindhoven en Eindhovense Woningcorporaties, 2014).  

 

Figuur 4 SRE gemeenten / Metropool Regio, naar een bewerking van 
www.plaatsengids.nl 



A f s t u d e e r s c r i p t i e  | 11 

 

Tegenover deze beoogde kwaliteiten staan de bevindingen uit het onderzoek van Sleutjes (2013) naar de 
locatievoorkeuren van kenniswerkers. Hieruit blijkt dat de woningmarkt in steden als Amsterdam, 
Kopenhagen en Helsinki erg duur is. En in Eindhoven is er volgens Sleutjes een groot tekort aan woningen in 
het betaalbare segment in een hoog stedelijk milieu. Betaalbare woningen zijn hier blijkbaar wel aanwezig, 
maar niet in het gewenste woonmilieu.  

2.2. Doelgroep 
Starters op de woningmarkt zijn meestal jonge mensen van wie de levensfase wordt gekenmerkt door veel 
veranderingen op verschillende vlakken zoals opleiding, werk en relatie. Een eenduidige definitie van 
starters op de woningmarkt is echter moeilijk te geven. In het onderzoek ‘De starter aan zet’ (Inbo, 2012), is 
onderzocht wat de woonwensen van starters zijn. Vanuit de resultaten van dit onderzoek zijn subgroepen 
onderscheiden naar kenmerken en woonwensen. Wanneer de kenmerken van zogenaamde herstarters 
(personen die al wel in een zelfstandige woning hebben gewoond, maar er geen achterlaten) worden 
weggelaten, kan worden gesteld dat de leeftijd van starters ligt ongeveer tussen 20 en 30 jaar. Ook zijn er 
enkele woonwensen die voor een groot deel van de doelgroep overeenkomen. Dit zijn de aspecten 
betaalbaarheid en de ligging van de woning ten opzichte van dagelijkse voorzieningen. Verder wordt in het 
onderzoek naar de waarden en woonwensen van de Utrechtse starter (Hoefnagel, 2011) gesteld dat, voor 
deze doelgroep in het algemeen, geldt dat er vaak sprake is van een laag aanvangssalaris en een oplopende 
inkomensgroei in een relatief kort tijdsbestek. Starters op de woningmarkt zijn de afgelopen jaren steeds 
meer in de belangstelling komen te staan bij onder andere de overheid, gemeenten, woningcorporaties en 
ontwikkelaars vanwege de vermeende problematiek wat hun kansen op de woningmarkt betreft. In het 
essay ‘Starters in de knel, of gewoon business-as-usual?’ (Brounen & Neuteboom, 2009), wordt besproken 
welke problemen er precies spelen en wat de mogelijke oplossingen daarvoor zijn. Er wordt in ieder geval 
beaamd dat de positie van starters is verslechterd, en dat met name ten aanzien van het aanbod, ingrijpen 
van lokale overheden kan helpen om de concurrentiepositie van starters op de woningmarkt te verbeteren. 
 
Volgens (Buck, Frequin, & Zeeuw, 2013) vormen studenten en 25-29ers de belangrijkste doelgroep om 
kenniswerkers aan te trekken, doordat zij nog het meest mobiel zijn. Met ‘mobiel’ wordt gedoeld op hun 
lage gebondenheid aan een regio, waardoor ze eerder bereid zijn te verhuizen naar een andere stad of 
regio. Daarom zou voornamelijk inzicht in de woonwensen en eventuele verhuisredenen van bijna en net 
afgestudeerden bij kunnen dragen aan het formuleren van maatregelen op de woningmarkt om 
hoogopgeleide starters beter te kunnen behouden voor de regio. Bovendien is in 2011 ruim 80% van alle 
starters op de woningmarkt jonger dan 35 jaar (CBS Statline, 2011), en studeren de meeste studenten voor 
hun 30e levensjaar af.  
 
De belangrijkste criteria die in dit onderzoek worden gebruikt om de doelgroep af te bakenen, zijn de 
onderwijsinstelling, maximaal 5 jaar geleden afgestudeerd zijn, een studentenwoning in Eindhoven hebben 
bewoond tijdens de studie en inmiddels naar een zelfstandige woning in de regio Eindhoven zijn verhuisd. 
Het is lastig om exact te bepalen hoe groot deze populatie is. Maar aan de hand van cijfers over het aantal 
uitwonende studenten, het aantal HBO en WO afgestudeerden per jaar in Eindhoven en het percentage 
hoogopgeleiden dat in de regio blijft wonen na het afstuderen, is een grove schatting te maken. De 
aantallen en verhouding tussen HBO en WO die in de populatie te verwachten is, hangen af van de het 
aantal HBO’ers en WO’ers dat in Eindhoven afstudeert, het aantal HBO’ers en WO’ers dat op kamers woont 
tijdens de studie en het percentage afgestudeerden dat in de regio blijft wonen. Van dat laatste aspect zijn 
geen cijfers bekend over HBO’ers, maar wel over WO’ers in de regio Eindhoven. Dit aspect kan dus niet 
worden gebruikt om iets te zeggen over de verhouding HBO-WO, maar wel over de aantallen.  
 
Van de 15510 Nederlandse HBO studenten in Eindhoven zijn er 2890 uitwonend ín de stad Eindhoven. Dit is 
ongeveer 19% van alle studenten. Van de 7010 Nederlandse WO studenten in Eindhoven zijn er 3510 
uitwonend in de stad Eindhoven (Kences, 2013). Dit is ruim 50%. Dat dit ten opzichte van de HBO studenten 
een veel hoger percentage is, is deels te verklaren doordat WO studenten vaak verder moeten reizen vanuit 
hun oorspronkelijke woonplaats en daarbij eerder genoodzaakt zijn om op kamers te gaan. Naarmate 
studenten ouder worden en verder in hun studie zijn, zullen er naar alle waarschijnlijkheid meer op kamers 
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gaan, dus tegen de tijd dat deze studenten gaan afstuderen zal een groter aandeel op kamers hebben 
gewoond. De percentages worden daarom ruim naar boven afgerond, naar respectievelijk 25% en 55%. Dit 
is een schatting. 
 
Onderstaande tabel, Tabel 1, geeft de cijfers van het aantal HBO en WO afgestudeerden van 2005 tot 2011 
in Eindhoven. Over 2011 tot 2014 zijn bij het CBS geen cijfers bekend, daarom wordt uitgegaan van een 
gemiddelde over de voorgaande jaren, vermenigvuldigd met 5 omdat er voor de populatie wordt gericht op 
alumni die maximaal 5 jaar geleden zijn afgestudeerd. 
 
Tabel 1 

 
De verhouding HBO/WO ligt nu anders, namelijk ongeveer 40/60. Van het aantal HBO en WO 
afgestudeerden dat in een studentenwoning in Eindhoven heeft gewoond, blijft slechts een deel na het 
afstuderen in de regio wonen. Dit is voor WO studenten voor de regio Eindhoven onderzocht door Cörvers 
& Ramaekers (2010) waarbij bleek dat iets meer dan 50% in de regio bleef wonen en de rest vertrekt naar 
andere regio’s. Het is moeilijk te zeggen of dit percentage ook geldt voor HBO’ers, maar daar wordt in dit 
geval wel van uitgegaan. Dat betekent dat er van de bovengenoemde aantallen slechts 50% tot de 
uiteindelijke populatie behoort, wat neerkomt op ongeveer 1800 hoogopgeleide starters die tijdens de 
studie in Eindhoven in een studentenwoning hebben gewoond en daarna zijn verhuisd naar een 
zelfstandige woning in de regio Eindhoven. Met alle voorgenoemde aantallen en verhoudingen, is een 
grove berekening te maken van de populatie: 
 
Afgestudeerde HBO’ers per jaar die de studentenwoning verlaten: ongeveer 1200*0.25*5= 1500 
Afgestudeerde WO’ers per jaar die de studentenwoning verlaten: ongeveer 780*0.55*5=2145 
 
Uitgaande van een berekening voor benodigde steekproefgrootte bij een maximale foutenmarge van 5%, 
een betrouwbaarheidsniveau van 90% of 95% en een populatiegrootte van ongeveer 3600 hoogopgeleide 
starters die tussen vijf jaar geleden en nu zijn verhuisd, is de benodigde minimale steekproefgrootte 
respectievelijk 236 of 317 respondenten. 
 
De man-vrouw verhoudingen zijn de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Bij het HBO is dit ongeveer 
50:50 en bij WO is dit ongeveer 70:30, de aantallen voor 2005 tot 2011 zijn weergegeven in Tabel 2. 
 
Tabel 2 

Periode 

Aantal mannelijke en vrouwelijk HBO- en WO-studenten in de regio (CBS Statline, 2014) 

HBO WO 

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

2005-2006 3355 3284 3878 1584 

2006-2007 3388 3270 3834 1505 

2007-2008 3223 3200 3690 1535 

2008-2009 3386 3314 3652 1565 

2009-2010 3634 3475 3779 1727 

2010-2011 3796 3564 3925 1795 

 

Periode 
Aantal HBO en WO afgestudeerden in de regio Eindhoven (CBS Statline, 2014) 

HBO WO 

2005-2006 1259 780 

2006-2007 1230 852 

2007-2008 1223 718 

2008-2009 1141 752 

2009-2010 1135 736 

2010-2011 1184 836 
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Cijfers over de huishoudenssamenstelling van hoogopgeleiden in de regio Eindhoven zijn niet bekend, maar 
wel over de algemene bevolking van deze regio in dezelfde leeftijdscategorie. Er is daarom voor gekozen 
om de verhouding in typen huishoudenssamenstelling van inwoners van de regio Zuidoost-Noord-Brabant 
(gelijk aan regio Eindhoven) in de leeftijd va 20 tot 35 jaar te bekijken. In de gegevens van het CBS over het 
jaar 2011 is onderscheid gemaakt naar eenpersoonshuishouden, meerpersoonshuishouden zonder 
kinderen, meerpersoonshuishouden met kinderen en ‘overig’ (Tabel 3). Overig houdt hier in dat wordt 
samengewoond met iemand anders dan een partner, ouder of kind, dit is vergelijkbaar met de categorie 
‘samenwonend met een vriend/vriendin/broer/zus’ in dit onderzoek. De verhouding in Zuidoost-Noord-
Brabant wat deze categorieën is respectievelijk 50:26:23:1.  
 
Tabel 3 

Leeftijd 

Huishoudenssamenstelling leeftijdsklassen 20-35 jaar in regio zuidoost-Noord-Brabant (CBS 
Statline, 2014) 

Eenpersoons 
huishouden  

Meerpersoons-huishouden 
zonder kinderen  

Meerpersoons- 
huishouden met kinderen  

Overig 
huishouden 

20 tot 25 jaar  9963 2125 616 239 

25 tot 30 jaar  11420 7463 3274 369 

30 tot 35 jaar  8640 6240 9665 170 

Totaal  30023 15828 13555 778 

Percentage 50% 26% 23% 1% 

 

2.3. Trends en ontwikkelingen 
Veranderingen in een samenleving kunnen op verschillende manieren invloed hebben op de woningmarkt. 
Door te onderzoeken wat de belangrijkste huidige trends en ontwikkelingen zijn in Nederland en de regio 
Eindhoven, zal een beeld verkregen worden van de veranderingen die ook van invloed kunnen zijn op de 
woningmarkt in de regio Eindhoven. 

2.3.1. Demografie 
Op 1 januari 2012 woonden in Nederland ruim 16,7 miljoen mensen, die samen iets meer dan 7,5 miljoen 
huishoudens vormden. De regio Eindhoven telt begin van het jaar 2013 745.009 inwoners. In de steden, 
Eindhoven en Helmond, groeit de bevolking harder dan in de andere delen van de regio. Naast 
bevolkingsgroei door geboorte is er ook een positief migratiesaldo in de regio. In 2011 kwamen er netto 
1.783 mensen vanuit het buitenland naar Zuidoost-Brabant, dit was een verdubbeling ten opzichte van 
2009. Het aantal inwoners in Nederland groeit nog steeds en bovendien spelen ook de ontwikkelingen in de 
huishoudenssamenstelling een belangrijke rol. Het aantal huishoudens neemt bijna net zo sterk toe als het 
aantal inwoners, de gemiddelde huishoudensgrootte is dan ook afgenomen (Ministerie van BZK, 2012). Van 
de 7,5 miljoen huishoudens in Nederland was op 1 januari 2012 ruim 2,7 miljoen een 
eenpersoonshuishouden. Dit is een aandeel van 36,5 procent en het CBS verwacht dat tot 2040 het aandeel 
eenpersoonshuishoudens in Nederland zal stijgen tot een aandeel van 42,7 procent (Dinther, 2013). In de 
regio Eindhoven ligt het aantal eenpersoonshuishoudens in 2011 al op ruim 36% en in de stad Eindhoven 
zelfs al op 47% en het zal blijven toenemen. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de woningmarkt, 
omdat kleinere huishoudens meestal om een ander type woning vragen en minder financiële 
mogelijkheden hebben. Bovendien zal de woningvoorraad mee moeten groeien met het aantal 
huishoudens. 
 
Wanneer wordt gekeken naar de bevolkingssamenstelling in heel Nederland dan blijkt dat er sprake is 
van vergrijzing (CBS, 2013). Doordat mensen gemiddeld genomen langer leven stijgt het aandeel ouderen 
in de samenleving. Deze trend zal, ook in Eindhoven, toenemen tot 2040 en vervolgens weer 
afzwakken (SRE, 2012). Uit de huidige leeftijdsopbouw blijkt inderdaad dat de regio aan het vergrijzen is.  
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Vergrijzing heeft een negatieve invloed op de doorstroming op de woningmarkt. Er kunnen namelijk minder 
betaalbare woningen beschikbaar komen voor starters, doordat ouderen langer in hun woning blijven 
wonen. Hiertegenover staat dat er sprake is van ontgroening, het aandeel jongeren in de samenleving 
neemt af. Ook dit geldt ook voor de regio Eindhoven. Het aandeel studenten in de stad Eindhoven is echter 
wel redelijk hoog en er wordt groei verwacht. Op 1 januari 2013 was het totaal aantal studenten (HBO en 
WO) in Eindhoven 26.200, de groeiprognose voor het aantal HBO studenten is 1080 en 510 voor het aantal 
WO studenten (Smeets, Leussink, & Ritzen, 2014). Een groei van het aantal studenten in de nabije 
toekomst, betekent hoogstwaarschijnlijk ook een groei van het aantal hoogopgeleide starters over een 
aantal jaar. Uit gegevens uit 2006, 2007 en 2008 over interregionale uitwisseling van kenniswerkers 
(Cörvers & Ramaekers, 2010) blijkt echter dat ongeveer 50% van de academici (WO) die in Eindhoven zijn 
afgestudeerd weer wegtrekt uit de regio. Maar er blijft dus ook 50% behouden. Dit is te zien aan de cijfers 
onder ‘kennisonttrekking’, ‘kenniscirculatie’ en ‘kennisterugkeer’ in  
. Dit percentage is niet veel hoger of lager dan veel andere grote steden, toch zou de regio deze 
hoogopgeleide technici graag behouden. Van de beroepsbevolking die in 2013 in Zuidoost-Brabant woont, 
is 35,3% hoger opgeleid, een daling van 0,2% ten opzichte van 2012.  De regio scoort hierop nog wel 0,3% 
boven het Nederlands gemiddelde van 35,0% (Brainport Development, 2014).   

2.3.2. Economie  
Een gevolg van de economische crisis is de toename van langdurige werkloosheid, deeltijdbanen, 
baanwisselingen en tijdelijke arbeidscontracten (Hoefnagel, 2011). Het gemiddeld besteedbaar inkomen is 
gedaald waardoor minder budget is voor wonen. De vraag naar betaalbare huurwoningen is gegroeid, maar 
de doorstroming in deze markt is niet goed, waardoor er minder betaalbare huurwoningen beschikbaar 
komen voor starters. Bovendien is financiering van een koopwoning lastiger geworden, waardoor meer 
huishoudens willen huren en er dus meer concurrentie is in de huursector. In 2011 is bijvoorbeeld, 
vergeleken met het jaar ervoor, het aantal vaste contracten dat werd toegekend gedaald met ongeveer 

Tabel 4 Mobiliteit van afgestudeerde academici tussen provincies, naar 
universiteit (%) (Cörvers & Ramaekers, 2010) 
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97% (Heck, 2014). Dit bemoeilijkt het verkrijgen van een hypotheek en het geeft minder financiële 
zekerheid waardoor minder snel zal worden overgaan tot de aanschaf van een koopwoning.  
 
Een ander aspect dat opvallend is aan de Nederlandse economie, is dat het in de afgelopen decennia is 
veranderd in een economie waarin de zakelijke en financiële dienstverlening van groot belang zijn. Het 
wordt in het rapport ‘Rijksbrede trendverkenning’ (Ministerie van BZK, 2013) beschreven als de 
ontwikkeling van “een kenniseconomie, waarin de productie van goederen en het verlenen van diensten 
steunen op de hoogontwikkelde cognitieve en sociale vaardigheden van de beroepsbevolking”. Kennis is 
dus de belangrijkste 'grondstof' van een kenniseconomie en speelt in de huidige maatschappij een steeds 
grotere rol. Voor steden en regio’s in een kenniseconomie, is het van belang om studenten en 
kenniswerkers aan te trekken en te behouden. Ten eerste brengen deze doelgroepen levendigheid met zich 
mee, maar nog belangrijker zijn ze voor de economische ontwikkeling van een stad of regio (Kences, 2012). 
Kennis als productiefactor blijkt een doorslaggevende concurrentiefactor te zijn geworden. Bedrijven kiezen 
een vestigingslocatie voor een deel vanwege de daar aanwezige kennis, in de zin van het opleidingsniveau 
van de aanwezige beroepsbevolking (Sennema, 2009). Uit de hoeveelheid gevonden recente literatuur over 
het behouden van kenniswerkers voor een regio (onderzoek uitgevoerd voor o.a. de regio’s Utrecht, 
Groningen, Ede, Noordzeekanaalgebied) blijkt ook dat er de afgelopen jaren toenemende aandacht is voor 
dit onderwerp. Enerzijds met als direct doel om inzicht te krijgen hoe kenniswerkers behouden kunnen 
worden, anderzijds om voor bedrijven een beeld te krijgen welke regio’s aantrekkelijk zijn voor 
kenniswerkers en als gevolg daarvan voor kennisgedreven bedrijven.  

2.3.3. Sociaal-Cultureel 
De samenleving is onderhevig aan individualisering. Het aantal subgroepen en niche markten neemt toe 
en afstemming van vraag en aanbod wordt daarmee steeds belangrijker (SRE, 2012). Door de 
individualisering neemt de ruimtebehoefte per huishouden af, maar per individu toe (SRE, 2012). De 
individualisering van de bevolking resulteert in gedifferentieerde woonwensen. Bovendien is het aanbod in 
de woningmarkt over het algemeen groter geworden dan de vraag, waardoor er een meer kwalitatieve 
woningvraag is ontstaan. Zoals het in de literatuur wordt omschreven, verschuift de woningmarkt van een 
aanbod gestuurde naar een vraag gestuurde markt. Hierdoor is het voor aanbieders op de woningmarkt 
belangrijker geworden om te kijken naar de (woon)wensen van woningzoekenden. Hierbij gaat het om 
verschillende aspecten zoals prijs, kwaliteit, locatie en bereikbaarheid van de woning. Ook starters zijn 
kritisch, ondanks dat veel van hen moeite schijnt te hebben met het realiseren van hun woonwensen 
(Hoeven B. v., 2013). Andere aspecten waar bijvoorbeeld rekening mee gehouden moet worden ten 
opzichte van starters, zijn het toenemende ‘thuiswerken’ en de bijbehorende wensen ten aanzien van de 
woning. Ook het gebruik van de woning om de identiteit uit te dragen wordt genoemd als veranderde rol 
van de woning (Smeets, 2010) en dat starters hun woning vaker als ‘hub’ beschouwen (Inbo, 2012). Dit past 
bij het gegeven dat deze doelgroep een groter aandeel van hun vrije tijd in eigen huis doorbrengt (NBTC-
NIPO, 2011). 

 Technologisch 
Ontwikkelingen op technologisch gebied die van belang zijn voor de woningmarkt liggen bijvoorbeeld in de 
digitalisering van de samenleving. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot meer thuiswerken (simpelweg omdat 
het beter mogelijk is), wat vraagt om woningen waar gefaciliteerd wordt voor thuiswerken. Daarnaast 
kunnen de technologische ontwikkelingen op gebied van digitalisering woningzoekenden helpen in de 
zoektocht naar een woning, goede ‘online’ informatievoorziening en zoeksystemen voor het woningaanbod 
kunnen voor woningaanbieders en woningzoekenden van groot belang zijn. Ontwikkelingen op 
bouwtechnisch vlak kunnen hulp bieden in de groeiende vraag naar flexibiliteit van huisvesting die onder 
andere voortkomen uit de variërende woonwensen (individualisering) maar ook door veranderingen op 
gebied van demografie. Daarnaast zijn er steeds meer technologische mogelijkheden op gebied van 
duurzaamheid, hier wordt in de volgende paragraaf verder op ingegaan. 
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2.3.5. Ecologisch 
Duurzaamheid is op vele vlakken een steeds belangrijker onderwerp geworden. Uit verschillende 
woonwensenonderzoeken blijkt dat de interesse voor duurzame gebiedsontwikkelingen vrij groot is onder 
woningzoekenden (Woon-in 2020, 2014) (De Bulders, 2014). Met duurzaamheid kan rekening 
gehouden worden in de nieuwbouw, maar vooral verduurzaming van het bestaande blijkt interessant 
te zijn (DTZ Zadelhoff, 2010). Voor verhuurders ligt de keuze voor een investering in duurzaamheid iets 
ingewikkelder dan voor een particuliere woningeigenaar, maar ook verhuurders zullen zich steeds meer 
moeten richten op duurzaamheidsmaatregelen betreft hun portefeuille gezien de vraag vanuit de markt. 
Duurzaamheid kan zich hierbij uiten in het zuinig omgaan met energie en materialen, maar ook in de vorm 
van flexibiliteit en een passende levensduur van het vastgoed bij de functie. Dit kan leiden tot besparingen 
voor de woningeigenaar, de verhuurder en/of ten behoeve van lagere energielasten voor de huurder. 
Verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Eindhoven, geven bovendien subsidies of financiële 
steun op duurzame ontwikkelingen. Zo is er voor koopstarters/woningeigenaren een lening die speciaal 
bedoeld is om energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren (SVn, 2014). 

2.3.6. Politiek-juridisch 
Overheidsinstanties spelen direct of indirect een grote rol op de woningmarkt. De Rijksoverheid, de 
provincies en de gemeenten hebben grote invloed op de woningmarkt door hun beleid en regelgeving. Het 
beleid van woningcorporaties en financiële instellingen hangt sterk samen met de regelgeving vanuit de 
overheidsinstanties, daarom wordt ook dat hier behandeld.  

Rijksbeleid 
De drie hoofdlijnen in de woonvisie van het Rijk zijn:  

1. Het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de huur- en koopmarkt 
2. Het verbeteren van de condities voor investeringen op de woningmarkt 
3. Het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden. 
 

Het woonakkoord dat eind 2013 is ingevoerd, omvat maatregelen die de werkgelegenheid in de 
bouw stimuleren, energiebesparing bevorderen, starters helpen en scheefwonen tegengaan 
(Rijksoverheid, 2013). Het kabinet stimuleert investeringen in de bouw onder andere door subsidies voor 
energiebesparende maatregelen, versoepelen van de verkoopregels voor corporaties waardoor meer geld 
vrijkomt voor nieuwe investeringen. Ook is de integratieheffing per januari 2014 komen te vervallen, 
waardoor het voor corporaties voordeliger wordt om te verbouwen of herontwikkelen. Deze maatregelen 
brengen echter ook eisen met zich mee, namelijk dat in 2020 alle corporatiewoningen energielabel B of 
hoger moeten hebben (Leij, 2013), en dat corporaties per 2014 een verhuurderheffing moeten betalen over 
hun woningbezit waarvan de huur niet hoger is dan € 699,48 per maand (prijspeil 2014).  
 
Een regel die in 2011 is ingevoerd eist dat maximaal 90% van de corporatiewoningen met een huurprijs 
lager dan de huurtoeslaggrens (€699,48 in 2014) wordt toegewezen aan huishoudens met een 
verzamelinkomen van maximaal de inkomensgrens voor sociale huur (€34.678 in 2014) (RLI, 2011; 
Rijksoverheid, 2014). Dit maakt het voor huishoudens met een middeninkomen lastiger om een sociale 
huurwoning te huren (scheefwonen).  
 
Naast regelgeving voor woningcorporaties zijn er ook regels die vooral betrekking hebben op kopers en 
woningeigenaren. Als gevolg van het huidige economische klimaat zijn namelijk de regels rondom 
hypotheekverstrekking aangescherpt (WSW, 2011), waardoor het voor veel mensen lastiger is geworden 
om een hypotheek te krijgen en dus het kopen van een woning moeilijker is geworden. Een overzicht van 
de regels is te vinden in Bijlage 2. Maar anderzijds is er ook de (tijdelijke) verlaging van de 
overdrachtsbelasting van zes naar twee procent waardoor de kosten koper lager zijn en een koopwoning 
juist betaalbaarder wordt (Rutte & Samsom, 2012).  
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Regionaal beleid 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft een regionale woonvisie opgesteld waarin wordt 
gesteld dat een ontspannen en evenwichtige woningmarkt gewenst is. Dit houdt in dat er voor alle 
doelgroepen voldoende woningen nodig zijn die voldoen aan de gewenste kenmerken. Naast 
betaalbaarheid wordt belang gehecht aan een evenwicht in de woningvoorraad van stad en land, ook in de 
verhouding tussen de sociale en vrije sector. Ook in dit document wordt voor de regionale economie het 
belang van een aantrekkelijke regio voor kenniswerkers genoemd (Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven, 2011).  
 
Aspecten waar ook door de regionale overheid rekening mee wordt gehouden zijn de demografische 
ontwikkelingen, de economische crisis en het toenemende belang van de bestaande voorraad. En met 
betrekking tot de ambitie van de regio om kenniswerkers aan te trekken en te behouden, wordt ook in de 
woonvisie het belang van een aantrekkelijk woon- en werkmilieu benadrukt. Iedere gemeente kan hier iets 
aan bijdragen en SRE draagt de coördinerende rol (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 2011). 
Volgens SRE moet er bovendien vanwege de economische crisis steeds meer rekening gehouden worden 
met de wensen van de consument en dat betekent dat er beter moet worden ingespeeld op de wensen van 
allerlei subgroepen op de woningmarkt.  

Lokaal beleid van de Gemeente Eindhoven en Eindhovense woningcorporaties 
Het is vastgelegd in de Woningwet dat de gemeenten de eindverantwoordelijkheid dragen voor het lokale 
woonbeleid. Het streven voor gemeenten is om in het woonbeleid de specifieke plaatselijke en regionale 
mogelijkheden te benutten om verhuisbewegingen te beïnvloeden (van Holland, 2011). (Bijna) elke 
gemeente heeft haar eigen woonvisie die zich vanzelfsprekend primair op het lokale belang richt. De 
gemeente Eindhoven heeft haar ambities wat betreft wonen en leven in de stad vastgelegd in 
prestatieafspraken met de lokale woningcorporaties (Gemeente Eindhoven en Eindhovense 
Woningcorporaties, 2014). 
 
Een van de punten in deze prestatieafspraken is de ontwikkeling van een nieuwe woonvisie door de 
gemeente. Door de aandacht voor punten als het binden van talent en voldoende keuze voor huurders en 
kopers (Gemeente Eindhoven, 2014), wordt in de ontwikkeling van de woonvisie rekening gehouden met 
de doelgroep van dit onderzoek. Aangezien de nieuwe woonvisie nog niet is afgerond, geven op dit 
moment de prestatieafspraken een duidelijker beeld van de ambities van de gemeente. Deze ambities 
worden behandeld aan de hand van drie aspecten van het woningaanbod: beschikbaarheid, betaalbaarheid 
en kwaliteit. Het aspect kwaliteit wordt behandeld aan de hand van vier thema’s: leefbaarheid, 
duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed en de ‘inclusieve wijk’.  
 
Twee groepen krijgen in 2014 in het bijzonder de aandacht wat betreft beschikbaarheid: starters zonder 
woonduur en Europese arbeidsmigranten of MOE-landers. Voor dit onderzoek zijn met name starters 
zonder woonduur relevant. Voor starters zonder woonduur, werkt het in hun nadeel dat het grootste deel 
van de woningen op basis van inschrijftijd wordt verdeeld. Daar beschikken starters zonder woonduur niet 
over (Gemeente Eindhoven en Eindhovense Woningcorporaties, 2014).  Hoewel de hoogopgeleide starters 
in dit onderzoek wel woonduur hebben, zullen zij ook kunnen profiteren van een beter aanbod voor deze 
doelgroep zonder woonduur. De gemeente en woningcorporaties spreken ook de ambitie uit om in 2014 
voor starters zonder woonduur de toetreding tot de woningmarkt makkelijker te maken en het 
verdeelsysteem hierop in te richten. Om vorm te geven aan deze herinrichting, wil de gemeente in 2014 de 
knelpunten van het huidige systeem in kaart brengen. 
 
De verhuurdersheffing die is ingevoerd door het kabinet zorgt ervoor dat woningcorporaties moeten 
besparen in de organisatie, of hogere huurverhogingen moeten doorvoeren. De wettelijk toegestane 
inkomensafhankelijke huurverhogingen tot 4% boven de inflatie, zullen door woningcorporaties in 
Eindhoven niet worden doorgevoerd, dit draagt bij aan het betaalbaar houden van de woningen in de regio 
(Woonbedrijf, 2014). De versoepeling van de verkoopregels voor woningcorporaties betekent onder andere 
dat de prijs van deze woningen tien procent onder de marktwaarde mag liggen. Het aanbieden van relatief 
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goedkope corporatiewoningen vergroot het bereikbare aanbod voor starters op de woningmarkt. Naast het 
verbeterde aanbod komen er ook liquide middelen vrij voor de corporaties, waardoor geïnvesteerd kan 
worden in nieuwe projecten. Brounen en Neuteboom (2009) constateren in hun essay, dat de verkoop van 
corporatiewoningen een positiever invloed zal hebben op de startersproblematiek dan het uitgeven van 
startersleningen.  
 
Deze startersleningen worden aangeboden door veel gemeenten in Nederland middels het 
Stimuleringsfonds Volkshuisversting Nederlandse gemeenten (SVn). De starterslening is er om het verschil 
tussen de aanschafkosten van een woning en het bedrag dat een hypotheekverstrekker maximaal kan 
uitlenen te overbruggen. Het voordeel van de starterslening is dat de eerste drie jaar geen rente en 
aflossing betaald hoeft te worden (SVn, 2012). In de meeste gemeenten in de regio Eindhoven kan een 
starterslening worden aangevraagd, behalve in Eindhoven zelf, daar bestaan enkel een 
duurzaamheidslening en een stimuleringslening (SVn, 2014). Het verstrekken van startersleningen kan op 
korte termijn de overlap tussen leencapaciteit en woningaanbod vergroten, maar op lange termijn zorgen 
voor hogere woningprijzen zo stellen Brounen en Neuteboom (2009). De starterslening staat bovendien toe 
dat er woningen worden gekocht die boven het budget van starters liggen (Rabobank, 2009). 
 

2.4. Stand van zaken op de woningmarkt  
De woningmarkt in Nederland bestaat grofweg uit koopwoningen en huurwoningen, waarbij de 
huurwoningen in beheer van een woningcorporatie kunnen zijn of van particuliere of commerciële 
verhuurders. Verschillende partijen zijn speler op deze woningmarkt. Naast partijen zoals ontwikkelaars, 
woningcorporaties en particuliere en commerciële verhuurders, zijn ook beleidsmakers zoals de nationale 
overheid en gemeenten van belang. In deze paragraaf zullen eerst de kenmerken van de Nederlandse en de 
regionale woningmarkt worden behandeld.  

2.4.1.  Woningmarkt Nederland 
Van het aantal bewoonde zelfstandige woningen in Nederland, 7,14 miljoen in totaal, is in 2012 59,3% een 
koopwoning en 40,7% een huurwoning, waarvan 77% onder een corporatie valt en 23% particuliere of 
commerciële huur is (Ministerie van BZK, 2012). Vergeleken met cijfers uit voorgaande jaren, blijkt dat de 
stijging van het aantal koopwoningen ten opzichte van het aandeel huurwoningen is gestagneerd (Figuur 5 

Ontwikkeling van de woningvoorraad naar eigendomsvorm 1986-2012 (absoluut) (Ministerie van BZK, 2012) en Figuur 

6 Omvang van de huursector en aandeel corporatie versus particulier (Ministerie van BZK, 2012)). Bovendien is de 
gemiddelde WOZ-waarde van woningen sterk gedaald ten opzichte van de waarden in 2009, namelijk met 
9,2% naar €190.000,-.  

Figuur 5 Ontwikkeling van de woningvoorraad naar eigendomsvorm 1986-2012 (absoluut) 
(Ministerie van BZK, 2012) 
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Van de jaren ’80 tot 2008 zijn de huizenprijzen in Nederland vrijwel onafgebroken gestegen. Hoogleraar Jan 
Rouwendal omschrijft de oorzaak hiervan als “een voortdurend stijgende vraag die niet werd gefaciliteerd 
door een evenredige stijging van het aanbod; met als gevolg een sterke opwaartse druk op de prijzen en 
zware malaise als de vraag uiteindelijk wegvalt” (Rouwendal, 2012). De afgelopen jaren is er juist een 
aanhoudende daling van de woningprijzen. Met name huizenbezitters zijn benadeeld door deze daling, van 
veel huishoudens die relatief recent een woning hadden gekocht staat de hypotheek hierdoor namelijk 
‘onder water’. De daling van de huizenprijzen zette in rond 2008, met als gevolg ook een daling van het 
aantal woningverkopen en de productie van nieuwe woningen. Uit het WOoN 2012 blijkt dan ook dat de 
doorstroming het sterkst is afgenomen op de koopmarkt. Uit de daadwerkelijke verhuizingen blijkt echter 
het aantal starters dat is verhuisd vrijwel onveranderd vergeleken met enkele jaren geleden. De 
problematiek voor starters lijkt dus wel mee te vallen. De starters hebben wel andere woningen betrokken. 
Driekwart van de starters start in een huurwoning, dit is een stijging ten opzichte van 2009. Het duurdere 
huursegment bleek een populair alternatief voor de koopwoning. De daling van de WOZ waarde van 
koopwoningen werd door deze groep dus niet gebruikt om te starten in een koopwoning (Ministerie van 
BZK, 2012). 
 
Wanneer wordt gekeken naar de nieuwbouwproductie, dan blijkt deze te zijn afgenomen tussen 2009 en 
2012, maar per saldo is het nog steeds positief, bijna 45.000 woningen per jaar. Daarmee wordt deels 
voorzien in de woningbehoefte van het stijgende aantal huishoudens (Ministerie van BZK, 2012). Van de 
totale nieuwbouwontwikkelingen neemt het aandeel meergezinswoningen de laatste jaren toe, bovendien 
worden er minder grote woningen gebouwd. Hierin wordt een verband verondersteld met de beperktere 
financiële mogelijkheden, de vergrijzing en de kleinere huishoudensgrootte.  
 
Volgens het rapport ‘Wonen in ongewone tijden’ (Ministerie van BZK, 2012) gaven huurders in 2012 
gemiddeld 36% uit aan woonlasten. Dit percentage zal per huishouden verschillen naargelang de hoogte 
van het inkomen en het maximale percentage dat het huishouden aan wonen wil besteden. De woonlasten 
van een eigenaar bewoner liggen relatief gezien een stuk lager dan die van een huurder, zij besteden 
namelijk gemiddeld 25% van hun besteedbaar inkomen aan woonlasten. Dit is deels te verklaren door het 
gegeven dat woningeigenaren gemiddeld een hoger inkomen hebben dan huurders. Daarnaast neemt de 
woonquote van woningeigenaren met de jaren af, doordat de maandlasten van een hypotheek gelijk 
blijven maar het inkomen stijgt. Wanneer wordt gekeken naar de woonquotes van recent verhuisde kopers 

Figuur 6 Omvang van de huursector en aandeel corporatie versus particulier (Ministerie 
van BZK, 2012) 
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en huurders dan zijn hun woonquotes nagenoeg gelijk (Ministerie van BZK, 2012). De woonlasten kunnen 
door kopers alsnog worden verkleind door een groter deel aan eigen vermogen in te brengen en daarmee 
de kosten vreemd vermogen te verlagen. De vermogensopbouw van een starter is echter over het 
algemeen nog maar beperkt.  

2.4.2.  Woningmarkt regio Eindhoven  
In 2011 is de woningvoorraad in de regio Eindhoven (Zuidoost-Brabant) gegroeid tot 317.963 woningen. 
Wanneer specifiek naar de samenstelling van de woningmarkt wordt gekeken, dan blijken de 
eigendomsverhoudingen van de woningvoorraad slechts licht te verschillen van de landelijke samenstelling. 
Van het totaal aantal woningen in de regio is 63% een koopwoning, en dus 37% een huurwoning. Van het 
totaal aantal woningen is 31% eigendom van een woningcorporatie, 5% van particuliere en commerciële 
verhuurders en ongeveer 1% wordt gehuurd van familie, vrienden of bekenden. In de steden ligt het 
aandeel koopwoningen wel fors lager dan in de andere delen van Zuidoost-Brabant, in Eindhoven 50% en 
Helmond 54%. Het aandeel sociale huurwoningen ligt in deze steden juist een stuk hoger. Van de 50% 
huurwoningen in Eindhoven, is 84% een corporatiewoning. Respectievelijk 42% en 41% van de alle 
woningen in Eindhoven en Helmond is in het bezit van een corporatie, tegenover ongeveer 20% in de 
andere delen van Zuidoost-Brabant, dit is weergegeven in Tabel 5. Van de corporatiewoningen is het 
grootste aandeel, ongeveer de helft, in het bezit van Woonbedrijf. Woonbedrijf heeft ongeveer 30.000 
verhuureenheden, dit staat tegenover ongeveer 5000 verhuureenheden van Trudo, zo’n 7000 van 
Wooninc. en ongeveer 10.000 van ‘Thuis (Smeets, Leussink, & Ritzen, 2014). Volgens het onderzoek 
‘Kenniscluster wonen’ behoort het grootste deel (71%) van het bezit van de woningcorporaties tot de 
kernvoorraad (prijsklassen €366,37 tot €561,98). Een vijfde deel behoort tot de goedkope woningen en 
slechts 2% valt boven de maximale huurtoeslaggrens van 2013 (€664,66). Van 83% van de particuliere 
huurwoningen is de huur ook nog eens lager dan de maximale huurtoeslaggrens (Smeets, Leussink, & 
Ritzen, 2014). 
 
Tabel 5 Eigendomsvorm woningen in Zuidoost-Brabant (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 2011) 

 
 
Volgens de prognoses zal de woningvoorraad in Zuidoost-Brabant tot 2030 nog groeien tot ruim 360.000 
woningen. De groei die hiervoor nodig is wordt echter nog niet voldoende gerealiseerd. De economische 
crisis speelt dus duidelijk ook in Brabant een rol op de woningmarkt met een afgenomen groei als gevolg 
van de afgenomen nieuwbouwproductie (Smeets, Leussink, & Ritzen, 2014).  
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Tabel 6 Samenstelling van de woningvoorraad in Zuidoost-Brabant naar kwaliteiten (oranje lager dan gemiddeld in 
Zuidoost-Brabant, groen hoger dan gemiddeld) (Woonbehoeftenonderzoek Zuidoost-Brabant 2011). 
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3. THEORETISCH KADER  
In dit hoofdstuk zal de theoretische achtergrond van het onderzoek naar de woonwensen van 
hoogopgeleide starters en de realisatie van deze woonwensen worden behandeld. Er is gebruik gemaakt 
van literatuur over vergelijkbare onderwerpen en typen onderzoek. Eerst wordt ingegaan op een theorie 
die van belang is om het proces rondom het vormen van woonwensen en de keuze voor een woning beter 
te begrijpen. In de hierop volgende paragraaf, paragraaf 3.2, zullen respectievelijk de belangrijkste 
aspecten van woonwensen, van mogelijke ervaren knelpunten en van de gerealiseerde woonsituatie 
worden behandeld (de afhankelijke variabelen). En in paragraaf 3.3 worden de beïnvloedende factoren 
behandeld(de onafhankelijke variabelen), dit zijn de kenmerken van de doelgroep hoogopgeleide starters 
die van invloed kunnen zijn op de woonwensen, de gerealiseerde woonsituatie en de knelpunten die 
worden ervaren. Daarbij zullen ook de bevindingen over de doelgroep met betrekking tot deze aspecten uit 
de gebruikte literatuur worden besproken. Tot slot zal worden geconcludeerd met een samenvatting van 
alle belangrijke onafhankelijke en afhankelijke factoren die in het onderzoek zullen worden opgenomen. 
Hiermee wordt dus een aanzet gemaakt tot het opstellen van de enquêtevragen.  

3.1. Van woonwensen naar gerealiseerde woonsituatie 
Woonwensen zijn te omschrijven als “de gewenste eigenschappen van de potentiële toekomstige woning” 
(Hoefnagel, 2011). Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen kenmerken van de woning zelf en de 
woonomgeving. Wanneer mensen wordt gevraagd hun woonwensen te beschrijven dan zal dit in eerste 
instantie vaak een ideaalbeeld opleveren dat past bij hun levensloopcarrière en de doelen die zij in hun 
leven nastreven. Dit ideaalbeeld is in 1969 door Priemus omschreven als “Het huis of het woningaspect dat 
het huishouden ideaal acht, gezien zijn specifieke omstandigheden, ongeacht het woningaanbod en 
ongeacht het kostenniveau” (Priemus, 1969). Voor een starter zal dit ideaalbeeld vaak in de buurt komen 
van een ruim appartement voor een lage prijs in het centrum van een stad. Een ideaalbeeld is echter 
meestal niet realistisch en voor de meeste starters niet haalbaar. Het ideaalbeeld zal dan bijgesteld moeten 
worden. Het bijstellen van het ideaalbeeld zal gebeuren aan de hand van mogelijkheden en restricties die 
voortkomen vanuit het aanbod op de woningmarkt en vanuit de persoonlijke mogelijkheden, op 
bijvoorbeeld financieel vlak. Het bijstellen van het ideaalbeeld leidt tot het aspiratiebeeld, wat als volgt 
omschreven kan worden: “De woning of woningaspect welke het huishouden binnen het kader van het 
aanbod van woningen op de voor het huishouden interessante woningmarkt in de door het huishouden 
bereikbare prijsklasse (op de (middel)lange termijn) ideaal acht, gezien zijn specifieke 
omstandigheden” (Priemus, Wonen, kreativiteit en aanpassing, 1969). Met dit aspiratiebeeld zal de 
woningzoekende daadwerkelijk op zoek gaan naar een woning. Maar ook dit aspiratiebeeld zal niet altijd 
gerealiseerd kunnen worden, simpelweg doordat een woning die hier aan voldoet niet beschikbaar is op 
het moment dat gezocht wordt naar de woning of doordat er teveel concurrentie is. Het blijkt dan ook dat 
in de praktijk de gerealiseerde woonsituatie vaak niet (volledig) overeenkomt met het aspiratiebeeld 
(Zwetselaar & Goetgeluk, 1994). Er worden, aldus Van der Hoeven (2013), bij de uiteindelijke keuze voor 
een woning concessies gedaan op de woonwensen die bij het aspiratiebeeld horen. In  
Figuur 7 wordt de stap waarin concessies worden gedaan weergegeven door pijl II. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 7 Fasering van woonwensen tot woningkeuze, naar bewerking van (Hoeve, 2013) 

 
Het blijkt dus dat er in twee fases wordt gekomen van het ideaalbeeld van een toekomstige woning tot de 
uiteindelijk gerealiseerde woonsituatie. De tweede fase waarin de keuze voor de uiteindelijke woning 
wordt gemaakt, en waarbij de concessies die worden gedaan op de woonwensen duidelijk worden, is van 
verschillende factoren afhankelijk. Ten eerste zijn er verschillende opties wanneer het niet mogelijk is om 
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het aspiratiebeeld te realiseren. De eerste optie is om een of enkele aspecten van de woonwensen in het 
aspiratiebeeld op te geven. Het alternatief is om het verblijf in de studentenwoning te verlengen indien dit 
mogelijk is, of tijdelijk terug bij de ouders gaan wonen om te wachten totdat er voldoende kapitaal is 
opgebouwd en/of er wel een woning beschikbaar komt die voldoet aan de woonwensen. Hiermee wordt 
dus de zoektocht naar een woning verlengd, wat in principe ook gezien kan worden als een concessie. 
Welke concessies worden gedaan zal afhangen van verschillende kenmerken van de woningzoekende en de 
woningmarkt.  
 
In dit onderzoek wordt bij gebruik van het begrip ‘woonwensen’ gedoeld op het aspiratiebeeld. Met het 
begrip ‘concessies’ wordt het verschil tussen het aspiratiebeeld en de uiteindelijke woningkeuze bedoeld 
(pijl II).  

3.2. Gerealiseerde woonsituaties, concessies en knelpunten in de zoektocht naar een woning 
In deze paragraaf zullen de afhankelijke variabelen die in Figuur 8 zijn weergegeven worden besproken. 
Zoals in de vorige paragraaf al is genoemd, zijn woonwensen te omschrijven als de gewenste kenmerken 
van de potentiële toekomstige woning. Daarom worden alle mogelijke kenmerken van een woning 
besproken die relevant zijn met betrekking tot woonwensen, de gerealiseerde woonsituaties en eventuele 
concessies die gedaan kunnen worden door hoogopgeleide starters. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen kenmerken van de woning zelf en omgevingskenmerken. Daarnaast zullen de knelpunten die de 
doelgroep mogelijk ervaart in het realiseren van hun woonwensen worden besproken. Hoewel veel 
kenmerken met elkaar samenhangen, zoals de grootte en de prijs van een woning, worden alle aspecten 
apart van elkaar besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.2.1. Fysieke woningkenmerken 
In deze paragraaf zullen de verschillende aspecten van woningkenmerken worden behandeld die voor 
hoogopgeleide starters van belang kunnen zijn in hun keuze voor een woning. Aan de hand van deze 
kenmerken zullen de gerealiseerde woonsituatie en de concessies die worden gedaan op de woonwensen 
omschreven kunnen worden.  

Woningtype 
In woonwensen kunnen mensen een voorkeur hebben voor een type woning, de voorkeur zal enerzijds 
afhangen van de directe voorkeur voor een woningtype, maar anderzijds ook van het prijskaartje dat daar 
aan hangt. Uit het onderzoek WoON uit 2009 blijkt bijvoorbeeld dat ruim de helft van de starters in de 
regio Zuidoost-Brabant een meergezinswoning realiseert (Blijie, Hulle, Poulus, Til, & Gopal, 2009). Het is te 
veronderstellen dat dit samenhangt met de lagere prijs van een meergezinswoning vergeleken met een 
eengezinswoning. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat veel starters concessies hebben moeten doen betreft 
het gewenste woningtype. Dit wordt ook gesteld in het rapport 'Tussen wens en werkelijkheid' (Ministerie 
van BZK, 2011). Daaruit blijkt ongeveer een kwart van de personen concessies te hebben gedaan op hun 

Figuur 8 Conceptueel model met accent op afhankelijke variabelen 
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woonwensen wat betreft type en indeling van de woning. Uit een onderzoek naar de woonwensen van 
hoogopgeleide starters in Parkstad (Dinther, 2013) bleek onder andere dat er een duidelijk verband is 
tussen de voorkeur voor een bepaald woonmilieu en het woningtype. 
 
Het aantal woningtypen, en de benamingen, waartussen onderscheid wordt gemaakt in 
woonwensenonderzoeken is zeer uiteenlopend, in het woonwensen onderzoek dat in de regio Parkstad is 
gedaan is wellicht wel het meest uitgebreid gevraagd naar de voorkeur voor woningtype. Hierin is 
onderscheid gemaakt naar bouwtype, woningtype en de voorkeur voor bestaande bouw of nieuwbouw. 
Binnen bouwtypen werden zes typen onderscheiden, namelijk appartement zonder lift, 
appartement met lift, tussengelegen/rijtjeswoning, halfvrijstaand/geschakeld en vrijstaand. Onder 
bijzondere woningtypen werden zelfs elf typen onderscheiden, namelijk de eengezinswoning, drive‐
in woning, herenhuis/stadswoning, jaren 30‐woning, villa/landhuis, woonboerderij, patio/(semi) bungalow, 
studio/studentenwoning, woon‐werkwoning, wonen boven winkels en dubbele bewoning (Dinther, 2013). 
Naast deze typen zou ook gevraagd kunnen worden naar een voorkeur voor typen waarvan wordt verwacht 
dat deze relevant zijn voor hoogopgeleide starters. Het is bijvoorbeeld gebleken dat de loftwoningen op 
Strijp S relatief veel hoogopgeleide starters aantrekken (Heesakkers, 2013). Ook volgens Inbo wordt er door 
veel starters aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in oude bedrijfspanden of bijzondere gebouwen (Inbo, 
2012). 

Grootte 
De oppervlakte van een woning is een belangrijk fysiek kenmerk van een woning. Uit verschillende 
onderzoeken blijkt echter dat het belang dat wordt gehecht aan oppervlakte sterk uiteenloopt tussen 
verschillende huishoudens. In het rapport van het Ministerie van BZK (2011) wordt aangegeven dat van de 
verhuisgeneigden die nog niet zijn verhuisd, ongeveer een kwart de grootte van de woning niet heel 
belangrijk vindt. Maar daar staat tegenover dat eenzelfde deel hier juist helemaal geen concessies op wil 
doen. Uit het rapport over de WoON module Consumentengedrag blijkt dat gemiddeld genomen voor alle 
huishoudens, de invloed van de grootte van een woning achterblijft op andere woonwensen. Maar als 
gekeken wordt naar de voorkeur van de verschillende huishoudtypen, blijkt dat het belang dat wordt 
gehecht aan oppervlakte sterk verschilt (Blijie, Hulle, Poulus, Til, & Gopal, 2009). De reden hierachter kan 
de omvang van het huishouden zijn wat een minimaal aantal kamers vereist, maar het zou ook kunnen 
gaan om een ‘luxe-behoefte’. In het geval van de eerstgenoemde reden zal de woonwens harder zijn dan in 
het tweede geval. De onderlinge verschillen tussen oppervlakte voorkeuren van huishoudens zullen binnen 
de doelgroep starters waarschijnlijk minder groot zijn, maar ook hier worden verschillen gevonden. Zo 
wordt in het onderzoek naar de woonwensen van Utrechtse starters aangegeven, dat starters die in een 
stedelijke omgeving willen wonen vaker genoegen nemen met een kleinere woning dan starters die hier 
geen voorkeur voor hebben (Hoefnagel, 2011). In de genoemde onderzoeken worden verschillende 
kenmerken gebruikt om een indicatie van de gewenste grootte van een woning te krijgen. Ten eerste is er 
de totaaloppervlakte van een woning, ten tweede het aantal kamers en ook wordt er gevraagd naar de 
gewenste oppervlakte van de woonkamer (Blijie, Hulle, Poulus, Til, & Gopal, 2009). 
 
In dit onderzoek zal gevraagd kunnen worden naar de gerealiseerde totaaloppervlakte van een woning en 
of er concessies zijn gedaan op de gewenste oppervlak. Dit is namelijk ook het aspect waarmee wordt 
geadverteerd wat betreft fysieke kenmerken van de woning. Daarnaast kan ook naar het aantal kamers 
worden gevraagd. Dit aspect is ook in het WOoN onderzoek als belangrijke indicator voor de grootte van 
een woning gebruikt. 

Uiterlijk 
De staat van onderhoud, bouwstijl en het bouwjaar van een woning zijn aspecten die betrekking hebben op 
het uiterlijk van een woning. Respondenten uit het onderzoek onder starters op de Utrechtse woningmarkt 
(Hoefnagel, 2011) geven echter aan dat als zij één van hun woonwensen zouden moeten laten vallen, dit 
het bouwjaar of het uiterlijk van de woning zou zijn. Het belang van de aspecten bouwstijl en het bouwjaar 
is ook volgens het WOoN onderzoek zeer gering (Ministerie van BZK, 2011), doordat het in principe 
over individuele voorkeuren gaat, en deze aspecten minder belangrijk worden gevonden door 
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huishoudens. De onderhoudsstaat is wellicht belangrijker. Enerzijds vanwege het hogere prijskaartje dat 
vaak hangt aan een woning die in goede onderhoudsstaat is, anderzijds vanwege de hoeveelheid werk en 
kosten die een slecht onderhouden woning met zich meebrengt.  
In dit onderzoek zal betreft uiterlijk van de woning enkel gevraagd worden naar de voorkeur in 
onderhoudsstaat en niet naar bouwstijl en bouwjaar. De reden hiervoor is dat uit ander onderzoek is 
gebleken dat starters de andere aspecten, zoals voorkeur voor bouwstijl of bouwjaar, redelijk gemakkelijk 
laten vallen. De onderhoudsstaat brengt echter bepaalde aspecten met zich mee die voor een starter 
belangrijk zullen zijn, namelijk de extra investering van tijd en geld.  

Overige woningkenmerken 
Overige aspecten waarvan blijkt dat woningzoekenden er een voorkeur voor uitspreken zijn de 
aanwezigheid van een douche of ligbad, het aantal gewenste toiletten en de plaatsing ervan, open- of 
gesloten keuken, privé- of openbare parkeergelegenheid, en de soort en de grootte van de buitenruimte 
(Blijie, Hulle, Poulus, Til, & Gopal, 2009) (Dinther, 2013). Uit het onderzoek naar de woonwensen van 
starters uit de regio Parkstad blijkt dat er een duidelijk verband is tussen huishoudenssamenstelling en de 
voorkeur voor een of twee toiletten (Dinther, 2013). Uit het rapport van WOoN 2009 blijkt dat ongeveer de 
helft van de starters parkeergelegenheid op eigen terrein wenst (Blijie, Hulle, Poulus, Til, & Gopal, 2009). 
Een iets lager percentage vindt parkeren in de eigen straat voldoende, maar dit moet dan wel genoeg 
aanwezig zijn. Verder blijkt uit ditzelfde rapport dat de voorkeur voor type buitenruimte sterk samenhangt 
met de voorkeur voor woningtype. Een interessant aspect van de buitenruimte is de oppervlakte ervan, 
maar die hangt ook samen met het soort buitenruimte en bovendien ook met het inkomen en de prijs die 
men bereid is te betalen voor de woning. Een kenmerk dat niet in veel onderzoeken naar voren komt, maar 
wat de laatste jaren wel steeds meer speelt in de ontwikkeling van woningen, is het belang van 
duurzaamheid. De duurzaamheid van een woning kan op twee manieren invloed hebben op de voorkeur 
voor een woning. Enerzijds vanwege besparingen op de energierekening en anderzijds vanwege de 
positieve bijdrage aan het milieu. Voor dit onderzoek zullen het soort buitenruimte, de energiezuinigheid 
en de parkeergelegenheid het meest relevant zijn. Geen buitenruimte of parkeergelegenheid kan 
bijvoorbeeld een breekpunt zijn, en een hoge energierekening vanwege een laag energielabel kan te hoge 
woonlasten opleveren. 

Semi-openbare ruimte 
Met de semi-openbare ruimte wordt in dit geval gedoeld op de ruimte die wordt gedeeld met bewoners in 
hetzelfde wooncomplex en/of directe omwonenden, maar die niet openbaar is. In dit soort ruimten kunnen 
verschillende collectieve voorzieningen gehuisvest zijn. Hierbij kan het gaan om een gedeelde buitenruimte 
zoals een daktuin, een wasserette of een gedeelde fietsenstalling. Maar de laatste jaren ontstaan steeds 
meer nieuwe ideeën voor gedeelde voorzieningen. Zo zijn voor een woonconcept op Strijp S, genaamd 
Condo, uit een discussiegroep ideeën naar voren gekomen zoals een collectieve kookstudio, logeerkamers, 
een bioscoop, werkplekken, en dergelijke (Trudo, 2014). Ook voor Space-S, een nieuwe ontwikkeling van 
Woonbedrijf voor starters, zijn dit soort ideeën geopperd.  

3.2.2. Locatiekenmerken 
Naast kenmerken van de woning zelf en van een wooncomplex, heeft ook de locatie invloed op de keuze 
voor een woning. In het rapport 'De prijs van de plek' (Visser & van Dam, 2006) wordt beweerd dat er 
betreffende het belang van de locatie in de keuze voor een woning, een volgorde te herkennen is. Hierin 
staat op de eerste plek de regio of woonplaats, waarop weinig concessies worden gedaan. Hierbij zullen 
met name de bereikbaarheid van het werk en sociale verbondenheid een rol spelen. Na de regio en 
woonplaats volgen de wensen met betrekking tot de directe woonomgeving (buurt/wijk). Mensen blijken 
wel bereid te zijn om in een andere wijk of buurt te kijken naar een woning dan in eerste instantie de wens 
was. Deze buurt dient dan echter wel te voldoen aan de (meeste) wensen die worden geuit met betrekking 
tot de woonomgeving (Ministerie van BZK, 2011; Hoeven, 2013). Zoals Visser en van Dam (2006) het 
omschrijven, is de woonomgeving in drie type aspecten in te delen, te weten de fysieke kenmerken, sociale 
kenmerken en functionele kenmerken. Daarbij wordt opgemerkt dat de sociale en functionele kenmerken 
van de woonomgeving van groter belang zijn dan de fysieke kenmerken van de woonomgeving. Dat de 
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omgevingskenmerken van belang zijn in de keuze voor een woning blijkt uit het rapport van het Ministerie 
van BZK (2011). In dat onderzoek heeft namelijk bijna de helft van de respondenten aangegeven de 
woonwensen op het gebied van woonomgeving absoluut niet bij te willen stellen. Ook uit het onderzoek 
van Hoefnagel (2011) onder starters in Utrecht blijkt dat de locatie de meeste invloed heeft op de 
woningkeuze van starters. De meeste starters zijn namelijk vaak buitenshuis en besteden veel tijd aan 
sociale activiteiten (Hoeven B. v., 2013).  

Fysieke kenmerken van de locatie 
Er zijn verschillende fysieke kenmerken aan de woonomgeving die van belang kunnen zijn in de keuze voor 
een woning. De belangrijkste kenmerken die in vergelijkbare onderzoeken worden genoemd zijn 
groenvoorzieningen en de nabijheid van bedrijventerreinen (Blijie, Hulle, Poulus, Til, & Gopal, 2009) (Visser 
& van Dam, 2006). Deze zullen respectievelijk een positieve en een negatieve invloed hebben op de 
woning. Qua openbaar groen wensen potentiële starters volgens Blijie, Hulle, Poulus, Til, en Gopal 
plantsoenen verspreid over de buurt. Eén derde van hen geeft de voorkeur aan een openbaar park. Ook de 
mate van stedelijkheid wordt genoemd, inzicht in de voorkeuren op deze aspecten kan worden verkregen 
door te vragen naar het gewenste woonmilieu. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar vijf typen 
woonmilieus die zijn benoemd in het rapport ABF Woonmilieutypologie (ABF Research, 2007). Drie van 
deze woonmilieus bevinden zich in een stad: de centra, de buiten-centrumwoonmilieus, en de groen-
stedelijke milieus. Het onderscheid is gemaakt op basis van het voorzieningenniveau, de samenstelling van 
de woningvoorraad en de dichtheid. De andere twee woonmilieus zijn dorpse woonmilieus: het centrum-
dorpse woonmilieu en het landelijk woonmilieu. Hierbij zit het verschil in het aantal huishoudens, de 
dichtheid en de hoeveelheid groen in het postcodegebied. Volgens Hoefnagel (2011) hebben starters vaak 
een stedelijke oriëntatie. 

Sociale kenmerken van de locatie 
De mate van sociaal contact in een buurt kan worden gezien als een sociaal kenmerk van de omgeving, net 
als de aspecten veiligheid, levendigheid en kenmerken van buurtbewoners. Uit het onderzoek van Pittie 
(2011) blijkt dat van de starters in Utrecht ruim de helft (52%) het belangrijk vindt om goede contacten te 
hebben in de buurt. Veiligheid is voor een groot aandeel van deze doelgroep (47%) zelfs een 
doorslaggevende factor in hun woningkeuze. Binnen contacten in de buurt kan onderscheid gemaakt 
worden in contact met enkel directe buren en contact met buren en buurtgenoten (Hoefnagel, 2011). Het 
derde aspect, levendigheid, wordt door Hoefnagel in haar onderzoek ook genoemd als belangrijk sociaal 
kenmerk van de woonomgeving. Op de mate van veiligheid in de buurt willen mensen volgens het 
onderzoek ‘Tussen wens en werkelijkheid’ vrijwel niet toegeven (Ministerie van BZK, 2011). Tot slot zijn er 
nog de kenmerken van de buurtbewoners als leeftijd, cultuur, afkomst en de leefstijl (Dinther, 2013).  

Functionele kenmerken van de locatie 
Tot slot zijn er de functionele kenmerken van de woonomgeving die van belang zijn in de woningkeuze. 
Hierbij zijn twee kenmerken het meest van belang, namelijk de werkgelegenheid in de nabije omgeving en 
de nabijheid van een autosnelweg (Visser & van Dam, 2006). Bij werkgelegenheid is naast de kwantiteit 
ervan, ook de pendeltijd naar het werk van belang. In Figuur 9 is te zien dat de toegang tot banen vanuit 
Eindhoven vergeleken met andere steden relatief goed is. Van het aantal banen dat in 45 minuten bereikt 
kan worden, kan vanuit Eindhoven 21% zelfs binnen 15 minuten bereikt worden. Het gemiddelde van alle 
steden is wat dit betreft 8%. Dit geeft aan dat het baanaanbod in en rond Eindhoven relatief compact is. 
Het gaat om 206.000 banen die binnen 15 minuten bereikbaar zijn.  
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Figuur 9 Toegang tot banen, binnen bepaalde reistijd (uit Van Ham & Hooimeijer, 2009) (Lange, 2014) 

  
De nabijheid van een autosnelweg wordt in een stedelijke omgeving als negatief ervaren vanwege de 
overlast en in een landelijke omgeving juist positief vanwege de bereikbaarheid (Visser & van Dam, 2006). 
Voor andere voorzieningen zoals openbaar vervoer en dagelijkse winkelvoorzieningen geldt over het 
algemeen dat een grotere afstand als negatief wordt ervaren (Visser & van Dam, 2006) (Blijie, Hulle, Poulus, 
Til, & Gopal, 2009). In het onderzoek naar de woonwensen van hoogopgeleide starters in Parkstad werd 
naast de hiervoor genoemde functionele kenmerken ook gevraagd naar het belang van de aanwezigheid 
van voorzieningen als een ziekenhuis, apotheek, sport, recreatie en cultuur in de omgeving. Uit de 
resultaten kwam naar voren dat de respondenten het grootste belang hechten aan winkels, werk en 
sportvoorzieningen (Dinther, 2013). Uit het rapport van WOoN 2009 blijkt dat de helft van de potentiële 
starters aangeeft op fietsafstand van de dagelijkse voorzieningen te willen wonen. Van hen wenst zelfs één 
derde de dagelijkse voorzieningen op loopafstand (Blijie, van Hulle, Poulus, van Til, & Gopal, 2009). 

3.2.3. Prijs en eigendomsvorm  
Eigendomsvorm  
De eigendomsvorm van een woning is grofweg in te delen in huur en koop. Daarnaast is ook nog eens 
onderscheid te maken tussen sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen. Deze kunnen gehuurd 
worden bij woningcorporaties, van particulieren of commerciële verhuurders. Met nieuwe initiatieven als 
‘slimmer kopen’ in de sociale sector zijn er ook tussenvormen in koop ontstaan. ‘Slimmer kopen’ houdt in 
dat een woning van een corporatie gekocht kan worden met een hoge korting, maar zal bij verkoop met 
dezelfde korting weer aangeboden moeten worden aan de corporatie (Trudo, 2013). In bestaande 
literatuur over woonwensen is deze optie echter nog niet meegenomen waardoor nog weinig over de 
wensen met betrekking tot deze optie gezegd kan worden. 
 
Er zijn verschillende afwegingen die gemaakt kunnen worden in de keuze voor een huur- of koopwoning. 
Een koopwoning vereist een eenmalige hoge investering die over het algemeen alleen gedaan kan worden 
door het afsluiten van een hypotheek. Echter is het verkrijgen van een hypotheek de afgelopen jaren 
moeilijker geworden, met name voor starters. Hiertegenover staan de financiële voordelen die een 
koopwoning met zich mee kan brengen in de vorm van belastingvoordeel en vermogensopbouw (Blijie, 
Hulle, Poulus, Til, & Gopal, 2009). Bovendien blijkt dat kopen in veel gevallen zelfs al goedkoper is dan 
sociale huur (Weezel & Kooistra, 2013). Een koopwoning biedt daarnaast ook nog eens meer 
mogelijkheden, doordat het naar eigen wensen aangepast kan worden wat een waardevermeerdering met 
zich mee kan brengen. Volgens Boumeester (2004) is er ook meer keuze in het aanbod van koopwoningen 
vergeleken met de huurmarkt. Toch wenst het overgrote aandeel starters volgens verschillende 
onderzoeken een huurwoning. Zo blijkt uit het onderzoek naar de woonwensen van ‘de Utrechtse starter’ 
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dat 70% van de starters een huurwoning wenst (Hoefnagel, 2011), van starters in de regio Achterhoek is dit 
51% (Bakker, Westrik, Haartsen, & Vlist, 2013), en in de regio Zuidoost-Brabant wenst 66% van de 
ondervraagde starters in 2011 een huurwoning (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 2011). De reden 
hiervoor ligt waarschijnlijk in de combinatie van de onzekere levensfase van de starter met de kleinere 
risico’s en grotere flexibiliteit die een huurwoning biedt. Uit het onderzoek naar de woonwensen van 
hoogopgeleide starters in de regio Parkstad blijkt dan ook dat een huurwoning met name gewenst is door 
degenen die aangeven op zoek te zijn naar een woning voor de korte termijn, met de reden dat een 
huurwoning flexibeler is. 
 
In Figuur 10 is te zien dat op de woonwens met betrekking tot eigendomsvorm vrijwel nooit concessies 
worden gedaan (Ministerie van BZK, 2011). Het is dus van belang dat de verhouding in het aanbod van 
koop- en huurwoningen in evenwicht is met de vraag hiernaar. 
 

 
Figuur 10 Gerealiseerde woonwensen t.a.v. huur- of koopwoning in % (Ministerie van BZK, 2011) 

 
Het is in dit onderzoek relevant om te vragen naar de gerealiseerde eigendomsvorm van de woning van de 
respondenten, omdat uit andere onderzoeken is gebleken dat bepaalde doelgroepen duidelijk voorkeur 
kunnen hebben voor een bepaalde vorm, huur of koop. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen 
de verhuurder en ‘gewone’ koop of Slimmer kopen®. In het geval van een sociale huurwoning zijn er in de 
regio Eindhoven verschillende woningcorporaties van wie die woning gehuurd kan worden. De grootste 
spelers zijn Woonbedrijf, Trudo, Wooninc. en ‘Thuis. Daarnaast zijn er nog vele verschillende particuliere 
verhuurders en instanties die sociale- en vrije sector huurwoningen verhuren, binnen deze categorie zal 
geen onderscheid gemaakt worden, omdat het erg veel verschillende spelers zijn. 
 
Prijs 
De prijs van een woning, huur of koop, is voor een starter een belangrijk aspect in de keuze voor een 
woning. Uit onderzoek naar het doen van concessies op oorspronkelijke woonwensen van mensen, blijkt 
dat er bij de keuze voor een woning weinig concessies gedaan worden op de gewenste prijs (Ministerie van 
BZK, 2011). Dit is te verklaren door het feit dat huishoudens een bepaald inkomen hebben waarvan zij 
slechts een deel kunnen besteden aan wonen. Het inkomen en andere financiële mogelijkheden stellen dus 
een harde bovengrens aan de prijs die betaald kan worden voor een woning. Over het algemeen wordt 
voor deze bovengrens een norm gehanteerd aan de hand van de zogenaamde woonquote, de verhouding 
tussen inkomen en de totale kosten voor wonen. Volgens het woonbehoeftenonderzoek Zuidoost-Brabant 
is de voorkeur van starters (algemeen) wat betreft prijs van de woning gemiddeld € 200.000 of € 500 per 
maand aan huur (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 2011). Volgens onderzoek van Inbo naar de 
woonwensen van starters, zoeken hoogopgeleide starters vaak een woning in de prijsklassen rond € 
200.000 voor een koopwoning of € 620 per maand huur (Inbo, 2012). Dit lijkt dus iets hoger te liggen dan 
de wensen van starters in het algemeen. 



A f s t u d e e r s c r i p t i e  | 29 

 

3.2.4. Concessies 
In dit onderzoek zal worden getracht een beeld te krijgen van de concessies die hoogopgeleide starters 
hebben gedaan op hun woonwensen en hoe erg ze het vinden als ze een bepaalde concessie hebben 
moeten doen. De concessies worden gezien als het verschil tussen de oorspronkelijke woonwensen (het 
aspiratiebeeld) en de kenmerken van de gerealiseerde woonsituatie. De resultaten van deze gedane 
concessies zeggen enerzijds iets over de bereidheid tot het doen van concessies, en anderzijds iets over de 
aspecten waarop het waarschijnlijk het meest nodig is om concessies op te doen vanwege ervaren 
knelpunten. Interessant is de vraag aan welke woonwensen men het meeste vast blijft houden en op welke 
wensen wordt ingeleverd. 
 
Het onderscheid in bereidheid tot concessies en daadwerkelijke concessies, is ook gemaakt in het 
onderzoek ‘tussen wens en werkelijkheid’ (Ministerie van BZK, 2011). Hierin zijn uit de gegevens over de 
bereidheid tot het doen van concessies (de fictieve concessies), conclusies getrokken over op welke 
aspecten mensen bereid zijn concessies te doen. Interessant in dit onderzoek, is dat er ook is gekeken naar 
het verschil in de bereidheid tot het doen van concessies tussen de wel- en niet verhuisden. Uit dit 
landelijke onderzoek bleek namelijk dat een hoge bereidheid tot het doen van concessies niet per definitie 
de kansen op het vinden van een woning vergroot. Wat wel van noemenswaardige invloed bleek te zijn op 
de slagingskans, zijn de inspanningen op de woningmarkt in het zoeken naar een woning. Er zijn ook 
conclusies getrokken uit de gegevens over de daadwerkelijke concessies die wel-verhuisden hebben gedaan 
op hun woonwensen. Hierbij is gekeken naar welke woonwensen de doelgroep wel of niet heeft kunnen 
realiseren en waar ze precies zijn terechtgekomen.  
 
In het onderzoek naar de woonwensen en leefbaarheid in de regio Achterhoek (Bakker, Westrik, Haartsen, 
& Vlist, 2013), is gevraagd naar de strategie die verhuisgeneigden toepassen om hun 
woonwensen/verhuiswens te kunnen realiseren ondanks de knelpunten die zij ervaren. Het doen van 
concessies op woonwensen wordt ook genoemd als strategie. Hieronder worden de genoemde strategieën 
weergegeven, gerangschikt op basis van aflopende frequentie waarin ze zijn genoemd door de 
respondenten.  
 

 Goedkopere woning zoeken; 

 Specifieke wensen/eisen bijstellen; 

 Kleinere woning zoeken;  

 Appartement of etagewoning zoeken;  

 Koopwoning in plaats van huurwoning;  

 Ik pas mijn woonwensen niet aan;  

 Hoekwoning of tussenwoning zoeken;  

 Twee-onder-één kap woning zoeken;  

 Ander buurt (binnen de achterhoek);  

 Een buurt buiten de Achterhoek;  

 Huurwoning in plaats van een koopwoning;  

 Vrijstaande woning zoeken; 

 Grotere woning zoeken; 

 Duurdere woning zoeken. 
 
In het onderzoek ‘Tussen wens en werkelijkheid’ (Ministerie van BZK, 2011) is onderzocht op welke 
kenmerken van de woning en woonomgeving de woningzoekenden juist wel of niet bereid zijn concessies 
te doen. Hieruit bleek dat de meeste mensen, die reeds zijn verhuisd, het meest bereid waren een 
concessie te doen op de grootte van de woning (34%), daartegenover gaf ook 17% aan juist absoluut geen 
concessies te willen doen op de grootte. Ook opvallend is dat relatief meer woningzoekenden die een 
koopwoning wensten bereid waren om een huurwoning te accepteren (19%) dan dat degenen die een 
huurwoning wensten bereid waren om een koopwoning te accepteren (11%). Dit zou kunnen komen 
doordat er meer financiële middelen nodig zijn om een woning te kunnen kopen ten opzichte van een 
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huurwoning. Als ook starters in de regio Eindhoven aangeven op dit aspect geen concessies te willen doen, 
kan dit een belangrijk aspect zijn om mee te nemen in de keuze voor ontwikkeling van huur- of 
koopwoningen voor starters. De specifieke wensen ten aanzien van de woning en de woonomgeving die 
men wel of absoluut niet zou willen bijstellen zijn respectievelijk in Figuur 11 en Figuur 12 weergegeven.  
 

 
Figuur 11 Indien verhuisd: wel/niet de wensen t.a.v. de woning bijgesteld (in %, meerdere antwoorden mogelijk) 
(Ministerie van BZK, 2011) 
 

 
Figuur 12 Indien verhuisd: wel/niet wensen t.a.v. de woonomgeving bijgesteld (in %, meerdere antwoorden 
mogelijk) (Ministerie van BZK, 2011) 
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In vergelijkbare onderzoeken worden concessies op verschillende manieren benaderd. Een manier is om te 
vragen naar de strategieën die mensen zouden toepassen om hun verhuiswens te realiseren, een andere 
door te vragen naar de bereidheid tot het doen van concessies en in weer een ander onderzoek wordt 
gekeken welke concessies daadwerkelijk zijn gedaan. Een kanttekening die gemaakt kan worden bij de 
bereidheid tot het doen van concessies is wellicht de verwachting die woningzoekenden hebben betreft het 
nut/effect van het doen van die concessies op de slagingskans in het realiseren van de verhuiswens. In dit 
onderzoek zijn alleen respondenten opgenomen die de stap naar een eerste zelfstandige woning al hebben 
gemaakt, hen kan daarom ook alleen worden gevraagd welke concessies zij hebben gedaan op hun 
aanvankelijke woonwensen, het aspiratiebeeld. 

3.3. Beïnvloedende factoren op de gerealiseerde woonsituaties, de gedane concessies en de 
knelpunten in de realisatie van woonwensen 

De factoren die van invloed zijn op de woonwensen van hoogopgeleide starters, zullen ook van invloed zijn 
op de gerealiseerde woonsituatie en daarmee op de concessies die worden gedaan op de woonwensen. 
Ook welke knelpunten worden ervaren in de zoektocht zal samenhangen met de kenmerken van de 
woningzoekenden. In deze paragraaf wordt op basis van gegevens uit vergelijkbare onderzoeken besproken 
om welke kenmerken van de doelgroep het gaat (Figuur 13). Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt in 
factoren op micro- en macroniveau. De factoren op micro niveau liggen bij de doelgroep zelf, en de 
factoren op macro niveau worden meer door de omgeving ingegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.3.1. De levenslooptheorie 
In het onderzoek naar de waarden en woonwensen van de Utrechtse Starter wordt de verklaring voor 
woonwensen en verhuisgedrag gezocht in de levenslooptheorie van Mulder en Hooimeijer (1999). Hierin 
wordt verondersteld dat veranderingen in de levensloop van verschillende carrières, zoals de 
huishoudenscarrière, wooncarrière, de werkcarrière en opleidingscarrière, de aanleiding kunnen zijn tot 
een verhuisbeweging. Het kan dan ook aangenomen worden dat kenmerken van de levensloopcarrière 
invloed hebben op woonwensen en de uiteindelijke keuze voor een woning. 
 
Posities en gebeurtenissen zijn belangrijke aspecten in een levensloop. Zoals Liefbroer en Dykstra (2000) 
het omschrijven, kan de levensloop worden gezien als “een opeenvolging van posities die een individu in de 
loop van de tijd bekleedt”. De overgang tussen twee posities wordt gemarkeerd door een of meerdere 
gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot veranderde woonwensen en verhuizingen als de 
nieuwe positie in de levensfase hier om vraagt. Wanneer iemand gaat samenwonen bijvoorbeeld, dan 
vraagt deze verandering in de huishoudenscarrière om een grotere woning. Dit soort gebeurtenissen kan 
ook indirect de woonwensen en mogelijkheden op de woningmarkt beïnvloeden. Bijvoorbeeld door een 
gezamenlijk inkomen of een promotie in de werkcarrière dat in financieel opzicht meer mogelijkheden 
biedt, waardoor wellicht een grotere woning gewenst wordt. In welke mate de woningzoekenden in staat 
zijn die woonwensen te realiseren hangt samen met de hulpbronnen en restricties waarover zij beschikken. 

Figuur 13 Conceptueel model met accent op onafhankelijke variabelen 

1. Kenmerken van 
hoogopgeleide 
starters  
 

4. Concessies op de 
woonwensen 

3. Gerealiseerde 
woonsituatie  
 

2. Zoektocht en 
ervaren knelpunten  

5. Verhuis-
geneigdheid 
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Volgens Bolt (2001) en Coolen et al (2002) zijn er zes hulpbronnen te onderscheiden die van invloed zijn op 
de realisatie van woonwensen:  
 

1. Financiële hulpbronnen;  
2. Cognitieve hulpbronnen (kennis van de woningmarkt en opleidingsniveau);  
3. Sociale hulpbronnen (aanwezigheid van sociale netwerken);  
4. Politieke hulpbronnen;  
5. Huidige woonsituatie; 
6. Persoonsgebonden kenmerken (bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, creativiteit en 
vastberadenheid).  

 
Over welke hulpbronnen een huishouden beschikt zal tevens samenhangen met de positie in de 
levensloop. Concluderend kan worden gezegd dat volgens de levenslooptheorie, de posities en 
gebeurtenissen in de verschillende levensloopcarrières invloed hebben op de woonwensen en 
woningkeuze. Voorafgaand aan deze levenslooptheorie, gaf Priemus al in 1984 aan dat er verschillende 
factoren zijn die invloed hebben op het aantal realistische mogelijkheden (betreft woningen) voor een 
huishouden. Namelijk de regulering van de overheid, kenmerken van het aanbod, voorkeuren van het 
huishouden, de transparantie van de woningmarkt en hoe goed het huishouden de woningmarkt kent, en 
het budget van het huishouden (Coolen, Jansen, & Goetgeluk, 2011). In de volgende paragrafen zullen de 
beïnvloedende factoren worden behandeld waaronder ook enkele aspecten van de bovengenoemde 
hulpbronnen. 

3.3.2. Factoren op microniveau 
Factoren op microniveau zijn de kenmerken van de doelgroep of factoren die de woningzoekende, tot op 
zekere hoogte, zelf in handen heeft. Hiertegenover staan de macrofactoren, dit zijn bijvoorbeeld 
kenmerken van de woningmarkt of de landelijke of regionale economie.  

Leeftijd en geslacht 
Aan de hand van de levenslooptheorie kan verondersteld worden dat ook leeftijd een beïnvloedende factor 
is. Bepaalde gebeurtenissen in de levensloop hangen nou eenmaal enigszins samen met leeftijd, zoals 
samenwonen en gezinsuitbreiding. De leeftijd van woningzoekenden is dan ook een aspect dat in vrijwel 
alle onderzoeken naar woonwensen wordt meegenomen. Zoals aangegeven in paragraaf 2.2., ligt de 
leeftijd van starters ongeveer tussen de 20 en 30 jaar. Ook binnen deze relatief smalle leeftijdscategorie 
zou een verschil in ervaren knelpunten, gerealiseerde woonsituatie en gedane concessies kunnen bestaan 
en is het interessant te weten wat die verschillen inhouden. 

Huishoudenssamenstelling 
De huishoudenssamenstelling zal van invloed zijn op de woonwensen. Een aspect dat van invloed kan zijn is 
het geslacht van het lid/de leden van het huishouden. Daarnaast is het aantal leden van het huishouden 
van belang. De huishoudenssamenstelling zal met betrekking tot het aantal personen, invloed hebben op 
de gewenste grootte van de woning. Maar het verschil tussen bijvoorbeeld een eenpersoons- en 
tweepersoons huishouden zal daarnaast ook een grote invloed hebben op de financiële mogelijkheden. 
Wanneer er voor wordt gekozen om te gaan samenwonen, is het aanschaffen van een koopwoning vaak 
beter haalbaar doordat zij gezamenlijk meer te besteden hebben. Verder schijnt de 
huishoudenssamenstelling ook invloed te hebben op de wensen wat betreft woonomgeving (Hoeven B. v., 
2013). Naast het verschil tussen alleenstaanden en samenwonenden wat betreft woonwensen, is er ook 
nog de optie gezinsuitbreiding. Al zal dit nog niet voor veel hoogopgeleide starters van toepassing zijn 
wanneer zij net zijn afgestudeerd. 

Opleidingsniveau en opleidingsrichting 
Aangezien het opleidingsniveau van een starter is van invloed is op zijn werkniveau en dat weer op het 
inkomen, is te veronderstellen dat het opleidingsniveau invloed heeft op de keuze voor een woning. Lager 
opgeleiden beginnen eerder met werken dan hoger opgeleiden waardoor lager opgeleiden ook eerder 
kunnen beginnen met het opbouwen van eigen vermogen. Daar staat voor hoger opgeleiden echter 
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meestal een hoger salaris en meer salarisgroei tegenover (Hoefnagel, 2011). Een hoger opgeleide 
koopstarter is bij de aanschaf van zijn eerste woning voornamelijk afhankelijk van het bedrag wat hij 
maximaal kan lenen. Het hypotheekbedrag dat maximaal geleend kan worden is afhankelijk van het 
inkomen, maar ook steeds meer van het arbeidscontract. Echter, vanwege de economische crisis hebben 
mensen tegenwoordig minder kans op een vaste baan. Starters beginnen vaak met een arbeidscontract 
voor bepaalde tijd. Het rapport 'Tussen wens en werkelijkheid' van het Ministerie van BZK stelt toch dat 
hoger opgeleiden hun verhuiswens vaker weten te realiseren dan lager opgeleiden (Ministerie van BZK, 
2011). Dit zou er op kunnen wijzen dat zij realistischer woonwensen hebben of dat deze groep betere 
kansen heeft op de woningmarkt vanwege betere/andere hulpmiddelen. 
 
Uit onderzoek naar de woonwensen onder jonge kenniswerkers in de regio Groningen-Assen (Sennema, 
2009) blijkt dat er een relatie is tussen de opleidingsrichting en de voorkeur voor een bepaald woonmilieu. 
Dit is te zien in Figuur 14. Zo bleek dat degenen de een alfa of gamma studie volgden (zoals filosofen, 
taalkundigen en economen) vaker een centrum stedelijk woonmilieu wensen dan beta’s. Beta’s blijken 
eerder hun voorkeur te geven aan een landelijke omgeving of een dorps woonmilieu. Of dit verband ook 
bestaat met andere aspecten van de woonwensen blijkt niet uit dit onderzoek, maar is wel interessant om 
te onderzoeken. 

 
Figuur 14 Meest aansprekende woonmilieus jonge kenniswerkers regio Groningen-Assen (Sennema, 2009) 

Financiële mogelijkheden 
De financiële mogelijkheden van een starter, zoals huishoudensinkomen, eigen vermogen, hypotheek en 
hulp van bijvoorbeeld ouders, bepalen voor een groot deel hun bereikbaar aanbod van woningen. De 
gewenste woning moet namelijk wel betaalbaar zijn met de middelen waarover zij beschikken. De 
financiële mogelijkheden die een starter heeft hangen onder andere af van het feit of de starter wil kopen 
of huren. Ten eerste verschillen de maandlasten van huurders en woningeigenaren. Maar daarnaast moet 
de koopstarter ook nog eens in staat zijn een grote eenmalige investering kunnen doen, dit kan in de vorm 
van eigen- of vreemd vermogen.  
 
De woonlasten van een huurstarter bestaan uit de huur van de woning, servicekosten, kosten voor gas, 
water en licht en diverse heffingen. Hoeveel iemand aan woonlasten kan besteden hangt in eerste instantie 
af van het huishoudensinkomen. Daarnaast ontvangt een deel van de huurders (ongeveer 40%) 
huurtoeslag, hierdoor nemen de kosten voor kale huur af. Of iemand in aanmerking komt voor huurtoeslag 
hangt af van de prijs van de woning (lager dan €699,48 in 2014), het huishoudensinkomen (lager dan 
€34.678 per jaar in 2014) en eigen vermogen (Rijksoverheid, 2014).  
 
Volgens het onderzoek ‘Klaar voor de start’ (Hoeven B. v., 2013) financieren Nederlandse koopstarters hun 
woning meestal door een hypotheek af te sluiten. De maandlasten van een woningeigenaar bestaan dan 
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ook meestal grotendeels uit de aflossing van een hypotheek, of andere lening. Door nieuwe leenregels van 
de afgelopen jaren is het echter lastiger geworden om aan een hypotheek te komen. De financiële 
mogelijkheden zijn hierdoor voor starters dus verslechterd. Er zijn echter andere mogelijkheden die worden 
toegepast om toch een woning te kunnen kopen. Zo komen veel banken en gemeenten tegenwoordig met 
nieuwe regelingen zoals de starterslening (SVn, 2014), koopgarant of Slimmer Kopen. Deze regelingen 
maken het kopen van een duurdere woning toch mogelijk. Ook ouders kunnen uitkomst bieden door het 
doen van een financiële schenking, het uitzetten van een lening, garant staan voor een hypotheek, of het 
opnemen van een hypotheek op de eventuele overwaarde van hun eigen woning (Hoefnagel, 2011). 

Woonervaring  
In verschillende onderzoeken komt het belang van de voormalige en de huidige woonsituatie met 
betrekking tot de gevormde woonwensen naar voren. Het zou bijvoorbeeld effect hebben op de wens wat 
betreft woonmilieu en eigendomsvorm. In het onderzoek van Feijten (2005) naar levensloop en 
wooncarrière is de bijdrage van woonervaring in de keuze voor een woonmilieu onderzocht. De aanleiding 
hiertoe was dat in andere onderzoeken de relatie tussen vorige woonsituaties en retourmigratie was 
aangetoond. Wanneer werd gekeken naar de relatie tussen voormalige woonmilieus en de huidige 
woonsituatie, bleek dat met name ‘plattelandservaring’ leidt tot de voorkeur voor eenzelfde type 
woonmilieu met de algemene kenmerken zoals groen, rust en tradities. Dit hoeft in dat geval niet per se 
dezelfde locatie te zijn. Stad- en suburbervaring bleek eerder te leiden tot gehechtheid aan een die 
specifieke locatie. Bovendien bleek woonervaring in de jeugd van groter belang te zijn dan woonervaring 
opgedaan in latere levensfasen. Behalve de invloed op voorkeur voor woonmilieu schijnt woonervaring ook 
invloed te hebben op de voorkeur voor eigendomsvorm. Uit het onderzoek van Clark en Mulder (2000) is 
namelijk gebleken dat personen van wie de ouders een koopwoning hebben, vaker de voorkeur hebben 
voor een koopwoning. Het gaat hierbij om personen die vanuit het ouderlijk huis de eerste stap op de 
zelfstandige woningmarkt maken, maar het is aannemelijk dat dit effect ook geldt voor starters die eerst 
een studentenwoning bewonen. Hoewel door Feijten is gesteld dat woonervaring in de jeugd van groter 
belang is dan die in latere levensfasen, blijkt uit ander onderzoek dat woningzoekenden bij het bepalen van 
hun woonvoorkeuren in ook letten op de huidige woon- en omgevingskenmerken. In het bijzonder wordt 
gerefereerd aan de kenmerken die als positief of juist als negatief worden ervaren (Kullberg & Iedema 
2010). In enkele onderzoeken wordt ook nog de invloed van de leefstijl van de woningzoekende op de 
gevormde woonwensen onderschreven. Over de invloed van leefstijl worden in het rapport ‘The labyrint of 
life-styles’ (Heijs, Carton, Smeets, & van Gemert, 2009) twijfels geuit vanwege de (te) grote rol die de visie 
van de onderzoeker, de gebruikte onderzoeksmethoden en tijd en locatie van het onderzoek kunnen 
hebben op de veronderstelde invloed.  

Opgebouwde inschrijftijd 
Het is aannemelijk dat de inschrijftijd bij een woningcorporatie een grote invloed kan hebben op de woning 
die een woningzoekende kan realiseren. De grootste woningcorporatie in Eindhoven, Woonbedrijf, werkt 
namelijk met een woningverdeelsysteem waarin de woningtoewijzing op basis van inschrijftijd gebeurt. Een 
langere inschrijftijd betekent hoogstwaarschijnlijk meer keuze en meer kans op een woning met de 
gewenste eigenschappen. De opgebouwde inschrijftijd wordt in dit onderzoek gezien als een kenmerk van 
de woningzoekende, omdat het een resource is waar tijdens zoektocht niet veel meer aan kan veranderen. 
Extra inspanningen tijdens de zoektocht leveren geen langere inschrijftijd op. 

Verhuismotieven en verhuisurgentie 
Een gebeurtenis in de levensloop kan een „trigger‟ zijn voor een verhuizing. In de literatuur wordt het 
woord „trigger‟ gebruikt wanneer de gebeurtenis leidt tot een mismatch van de huidige woonsituatie en de 
gewenste woonsituatie en er om die reden een verhuizing plaatsvindt (Mulder en Hooimeijer, 1999). Een 
verhuizing wordt pas overwogen bij een bepaalde mate van discrepantie tussen woonwensen en 
woonsituatie. Het merendeel van de triggers die leiden tot verhuizing, heeft te maken met veranderingen 
in een van de vier carrières die zijn genoemd in de paragraaf over de levenslooptheorie. Het verhuismotief 
is volgens Hoefnagel (2011) tevens van invloed op de hardheid van de woonwensen. Zo wordt door 
Priemus gezegd dat starters die willen verhuizen vanwege woonsfeer veeleisender zijn dan starters die 
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willen verhuizen vanwege afstand (Priemus, 1984). Ook in het rapport ‘tussen wens in werkelijkheid’ zijn de 
verhuismotieven van de respondenten behandeld. Er is daarbij gekeken of er een duidelijk verschil was 
waar te nemen in de verhuismotieven van de wel- en niet verhuisden. Dit bleek niet het geval. De 
verhuismotieven die in dit rapport worden genoemd zijn hieronder weergegeven: 
 

 Samenstelling huishouden 

 Werk 

 Woning 

 Woonomgeving 

 Gezondheid 

 Studie 

 Dichter bij familie wonen 

 Inkomensstijging 

 Inkomensdaling 

 Gedwongen verhuizing 

 Aanbod woningmarkt 

 Gunstige rentestand 
 
Hierbij kan op de motieven woning en woonomgeving nog het onderscheid gemaakt worden tussen de 
vorige en de huidige woonsituatie. De kenmerken van de vorige woonsituatie zouden in dat geval als 
pushfactor gezien kunnen worden en kenmerken van de huidige woonsituatie als pullfactor. In Figuur 15 
wordt weergegeven in welke mate de verhuismotieven worden genoemd door de respondenten van het 
onderzoek WoON 2009 (Ministerie van BZK, 2011). Hieruit is af te lezen dat de motieven woning, 
samenstelling van het huishouden en woonomgeving het meest genoemd worden.  

 
Figuur 15 Belangrijkste verhuismotief onder verhuisgeneigden (Ministerie van BZK, 2011) 

 
Hetzelfde blijkt uit het woonbehoeftenonderzoek Zuidoost-Brabant. Daarin worden door respondenten uit 
deze regio de verhuismotieven ‘kwaliteit van de woning’ (44%), ‘veranderingen in het huishouden’(30%) en 
‘kwaliteit van de woonomgeving’(27%) veruit het meest genoemd (Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven, 2011). Om welke aspecten van de woning of woonomgeving het gaat wordt echter niet 
duidelijk. In het onderzoek naar de woonwensen van inwoners van Parkstad Limburg (Parkstad Limburg, 
2009), is daarvoor onderscheid gemaakt in verhuismotieven ten aanzien van de woning en ten aanzien van 
persoonlijke omstandigheden. In de enquête onder alumni uit de Stadsregio Arnhem Nijmegen (Feijten R. , 
2014) wordt ook gevraagd naar het verhuismotief ten aanzien van de woongemeente. Daarbij kan het 
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bijvoorbeeld gaan om de voorzieningen in een stad, een betere woningmarkt of nabijheid van vrienden en 
familie. Aangezien de doelgroep hoogopgeleide starters vaak nog relatief veel veranderingen doormaakt 
wat studie, werk, inkomen en huishoudenssamenstelling, is het aannemelijk dat de verhuismotieven onder 
hen iets anders zijn verdeeld dan onder de respondenten in het onderzoek van het Ministerie van BZK, 
maar de mogelijke reden zullen niet anders zijn. 

3.3.3. Factoren op macroniveau 
Naast kenmerken op microniveau (kenmerken van doelgroep zelf), zullen ook kenmerken op macroniveau 
van invloed zijn op de woonwensen en de realisatie van de woonwensen (Boumeester, 2004).  

Beschikbaar woningaanbod 
De financiële middelen en eventuele andere hulpmiddelen van een starter bepalen de bereikbaarheid van 
het woningaanbod. Anders gezegd, het bepaalt welke woningen in welke prijscategorie de 
woningzoekende zou kunnen huren of kopen. Dit wil echter nog niet zeggen dat deze woning ook 
daadwerkelijk verkregen kan worden, de woning moet namelijk ook beschikbaar zijn in de woningmarkt 
waar diegene een woning wenst. Het beschikbaar woningaanbod wordt dus bepaald door het aanbod op 
de woningmarkt in de regio waar de woningzoekende een woning wenst. Daarbij is enkel het aanbod van 
belang, dat aansluit bij wat voor de woningzoekende (financieel) bereikbaar is en in zekere mate aansluit bij 
de woonwensen. De positie van koopstarters op de woningmarkt wordt in het essay van Brounen en 
Neuteboom (2009) beschreven aan de hand van het aantal beschikbare woningen op de woningmarkt dat 
betaalbaar is voor de woningzoekende en het aantal ‘potentiële kapers op de kust’, oftewel de 
concurrentie. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor huurders, al speelt hier ook het systeem van 
woonruimteverdeling nog een rol. In dit essay wordt over de problematiek op de woningmarkt voor 
starters gezegd dat de betaalbaarheid niet het grootste probleem is, maar voornamelijk de grote 
concurrentie, die zou wijzen op een tekortschietend aanbod. In 2009 waren er schijnbaar gemiddeld 1,55 
huishoudens in de markt voor één betaalbare woning (Brounen & Neuteboom, 2009). 

Regio 
In enkele onderzoeken wordt ook de regio waarin een woningzoekende woont of naar een woning zoekt als 
beïnvloedende factor gezien (Hoeven B. v., 2013). Echter binnen die factor ‘regio’ zijn weer andere 
aspecten te onderscheiden die hier al zijn behandeld, zoals de samenstelling van het woningaanbod, de 
aanwezige woonmilieus en de verhouding van de inwoners naar bijvoorbeeld huishoudenssamenstelling en 
inkomen. Wanneer een onderzoek binnen een en dezelfde regio wordt uitgevoerd, zal de invloed van de 
regio van minder groot belang zijn ten opzicht van de losse aspecten. Wel geeft deze veronderstelling, dat 
de regio van invloed is op de woonwensen en gerealiseerde woonsituatie, aan dat landelijke gegevens over 
woonwensen of gegevens uit andere regio’s niet zomaar gegeneraliseerd kunnen worden. 
 
Om de directe effecten van de woningmarkt en andere regionale kenmerken, zoals ontwikkelingen op 
economisch vlak, op de woonwensen van hoogopgeleide starters en hun gerealiseerde woonsituatie goed 
te kunnen onderzoeken zou een longitudinaal onderzoek nodig zijn. Aangezien hier niet voldoende 
geschikte data voor beschikbaar is, kan op dit punt geen longitudinaal onderzoek uitgevoerd worden. In dit 
onderzoek zullen dit soort effecten daarom meer indirect onderzocht worden. Er zal bijvoorbeeld 
informatie verworven worden over de woningmarkt door de doelgroep te vragen naar knelpunten die zij 
ervaren op de woningmarkt.  

3.3.4. Zoektocht naar een woning 

Woning voor korte of lange termijn 
De vraag of de doelgroep zoekt naar een woning voor de korte termijn of de lange termijn is van belang 
vanwege de invloed die het kan hebben op de woonwensen en de hardheid (bereidheid tot het doen van 
concessies) van die woonwensen. In het onderzoek naar de woonwensen van hoogopgeleide starters in 
Parkstad (Dinther, 2013), wordt hierover gesteld dat in het geval een starter verwacht slechts een paar jaar 
in de woning te wonen dit tot doel heeft om vervolgens door te kunnen stromen naar bijvoorbeeld een 
koopwoning in het buitengebied. Een ander zoekt wellicht wel direct naar een woning voor de lange 
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termijn, diegenen zullen daardoor waarschijnlijk hogere eisen hebben bij aanvang van het zoeken naar een 
woning. Respondenten die op zoek gaan naar een woning voor de korte termijn en (daarom) flexibiliteit 
wensen, kiezen daardoor waarschijnlijk eerder voor huur, terwijl respondenten met een lange termijn wens 
eerder voor koop zullen kiezen. Volgens Hoefnagel (2011) verwachten starters vaak dat zij slechts enkele 
jaren in een starterswoning zullen wonen, dat maakt hen minder veeleisend. 

Verhuisurgentie  
De verhuisurgentie kan worden gezien als een indicatie van de periode waarbinnen de woningzoekende 
een woning wenst te vinden. De urgentie om te verhuizen hangt sterk samen met iemands verhuismotief. 
Wanneer iemand gedwongen is om te verhuizen dan zal de verhuisurgentie erg hoog zijn. Echter wanneer 
iemands verhuismotief de kwaliteit van de woning of woonomgeving is, dan is te veronderstellen dat de 
urgentie minder hoog is. In de onderzoeken ‘Tussen wens en werkelijkheid’ en ‘klaar voor de start’ is de 
verhuisurgentie gedefinieerd aan de hand van de periode waarbinnen iemand wil of moet verhuizen. In 
welke mate er concessies op iemands woonwensen gedaan worden zal voor een groot deel afhangen van 
de noodzaak om te verhuizen. Een gedwongen verhuizing van een hoogopgeleide starters kan bijvoorbeeld 
ontstaan doordat iemand een campuscontract heeft, wanneer deze persoon is afgestudeerd moet hij of zij 
de studentenkamer binnen drie maanden tot een half jaar verlaten. Dit is dan tevens de tijd die hij of zij 
heeft om een andere woning te vinden, waardoor er waarschijnlijk minder mogelijkheden zijn op de 
woningmarkt en er dus eerder concessies gedaan moeten worden op de woonwensen. Huishoudens met 
een urgente verhuiswens zijn afhankelijk van de woningen die op dat moment te koop staan. Is iemand niet 
aan een tijdslimiet gebonden, dan hoeft er minder geschaafd te worden aan de woonwensen (Hoefnagel, 
2011). In paragraaf 3.3.2 zijn de verhuismotieven uitgebreider toegelicht. 

Inspanningen op de woningmarkt 
In het onderzoek ‘tussen wens en werkelijkheid’ is op verschillende manieren onderzocht wat de invloed is 
van het zoekgedrag op het realiseren van de verhuiswens. De eerste manier, hoe lang men actief op zoek is 
(geweest) naar een woning, bleek geen duidelijk verband te tonen met het gegeven of de woningzoekende 
was geslaagd in zijn/haar zoektocht (Ministerie van BZK, 2011). Ook in het onderzoek ‘Klaar voor de start?’ 
(Hoeven B. v., 2013), is gevraagd naar de duur van deze zoektocht, ook hier is echter geen opvallende 
conclusie uit getrokken. Toch zou de zoekduur een beeld kunnen geven van de positie van de 
woningzoekende op de woningmarkt, een lange zoekduur kan bijvoorbeeld wijzen op een kritische 
woningzoekende, veel knelpunten of weinig (geschikt) aanbod. De vraag is daarbij of een langere zoektocht 
een betere woning oplevert. Een veel duidelijker verband bleek te bestaan tussen de ‘typen’ inspanningen 
op de woningmarkt en het succes van de zoektocht. Hierbij ging het met name om de intensiteit van de 
zoektocht en of de woningzoekende bij verschillende instanties, zoals woningcorporaties of makelaars, 
stond ingeschreven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de intensiteit van een zoektocht invloed heeft 
op de realisatie van de woonwensen, meer dan de duur van de zoektocht. Hoe meer moeite om een 
woning te vinden hoe vaker de verhuiswens gerealiseerd bleek te zijn. Opvallend in de resultaten van het 
onderzoek is bovendien dat een derde van de verhuisden familie of vrienden had ingezet om een woning te 
vinden, hiertegenover had slechts een kwart van de niet-verhuisden dit gedaan. Dit bleek succesvoller dan 
het inzetten van ‘andere kanalen’, die volgens 45% van de niet-verhuisden waren ingezet tegenover 25% 
van de wel-verhuisden. Zo noemt ook Priemus in 1984 dat de transparantie van de markt, hoe goed de 
woningzoekende het aanbod kent, invloed heeft op het aantal realistische mogelijkheden (Coolen, Jansen, 
& Goetgeluk, 2011). De kennis van de woningmarkt wordt tegenwoordig weerspiegeld in het gebruik van 
welke en het aantal zoekkanalen, aangezien dat de manieren zijn om een woning te vinden.  
 

In dit onderzoek zal enkel worden gevraagd naar de intensiteit van de zoektocht in de vorm van het soort 
en aantal gebruikte zoekkanalen, het aantal bezichtigde woningen en de zoekduur. 

3.3.5. Knelpunten 
Zoals eerder is gezegd, kunnen mensen de woning die voldoet aan hun ideaalbeeld vaak niet direct 
realiseren. De reden kan zijn dat deze ideale woning niet bestaat, niet wordt aangeboden en/of niet 
bereikbaar is. Het ideaalbeeld zal hierdoor worden bijgesteld naar de mogelijkheden met betrekking tot het 
aanbod op de woningmarkt. Hierdoor ontstaat het aspiratiebeeld, een verzameling van woonwensen die 
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ten opzichte van de mogelijkheden realistischer is. Met dit aspiratiebeeld gaat de woningzoekende op zoek 
gaat naar een woning. Wanneer de woningzoekende ook met het aspiratiebeeld nog veel moeite heeft met 
het realiseren van de verhuiswens, kan gesproken worden van knelpunten. Welke knelpunten door wie 
worden ervaren zal samenhangen met de kenmerken van de doelgroep en hun woonwensen, maar ook 
met het aanbod en de werking van de woningmark. Uit onderzoek naar woonwensen en leefbaarheid in de 
regio Achterhoek blijkt dat starters in die regio voornamelijk de betaalbaarheid en de mate van aanbod van 
geschikte woningen als knelpunten in de markt ervaren (Bakker, Westrik, Haartsen, & Vlist, 2013). Deze en 
andere knelpunten die volgens dit onderzoek worden ervaren door starters zijn: 
  

- Gewenste woning(en) te duur;  
- Geen aanbod in de plaats/buurt waar ik wil wonen;  
- Financiële onzekerheid;  
- Wachttijd voor woningen te lang;  
- Geen aanbod starterswoningen;  
- Geen vaste baan en/of hypotheekverstrekking;  
- Nog weinig gedaan om een huis te zoeken;  
- Nog geen woning(en) in het aanbod gezien;  
- Kwaliteit woningen niet goed;  
- Ik verdien te veel voor een (sociale) huurwoning. 

 

Deze genoemde knelpunten lijken het aantal mogelijke knelpunten niet helemaal te dekken, dus het zou 
wat uitgebreid mogen worden. Het maakt wel duidelijk dat de oorzaken van deze knelpunten in 
verschillende hoeken gezocht kunnen worden. Zo kan het liggen aan het woningaanbod, financiële 
knelpunten vanuit financiële instellingen, maar ook in de meer persoonlijke eigenschappen zoals de 
intensiteit van de zoektocht, de opgebouwde inschrijftijd en het inkomen. Ervaren knelpunten kunnen op 
hun beurt ten grondslag liggen aan concessies die woningzoekenden moeten doen op hun woonwensen. 
Knelpunten kunnen namelijk op verschillende manieren worden overwonnen, maar het zal vaak leiden tot 
een concessie op een of meer van de gewenste kenmerken van woonsituatie. Of wellicht heeft iemand 
ondanks de knelpunten toch het geluk om een woning te vinden die aan alle woonwensen voldoet. 

3.4. Totaal aantal variabelen 
In de vorige paragrafen is een groot aantal variabelen behandeld, waarvan uit literatuur bleek dat deze op 
een bepaalde manier invloed hebben op woonwensen en op de woonsituatie die huishoudens realiseren. 
In dit onderzoek zullen enkel de variabelen worden meegenomen waarvan wordt verwacht dat ze van 
groot belang zijn in de realisatie van woonwensen van hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven. Het 
gaat er namelijk om dat deze variabelen een beeld kunnen geven van de situatie van de doelgroep op de 
woningmarkt met betrekking tot de knelpunten die zij ervaren, de concessies die ze doen en hun 
verhuisgeneigdheid. Wanneer de knelpunten en concessies verminderd kunnen worden, dan kan ervan 
worden uitgegaan dat het voor hen aantrekkelijker wordt om in de regio te blijven wonen. Het totaal aan 
onafhankelijke en afhankelijke variabelen dat wordt meegenomen in dit onderzoek wordt op de volgende 
pagina in het overzicht in Figuur 16 weergegeven. 
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Verhuisgeneigdheid 
Verhuisgeneigdheid (vanuit 
gerealiseerde woning) 
Reden verhuisgeneigdheid 
Waarheen verhuisgeneigd 

 

Kenmerken van starters  
Leeftijd 
Geslacht 
Huishoudenssamenstelling 
Opleidingsniveau 
Afgestudeerd ja/nee 
Arbeidssituatie 
Locatie baan 
Arbeidssituatie partner 
Huishoudensinkomen 
Verwachte 
inkomensontwikkeling 
Soort studentenwoning 
Verhuurder studentenwoning 
Woonduur Eindhoven 
Autobezit 
Inschrijftijd bij woningcorporatie 
 
Belangrijkste aspect in keuze 
voor woning  
 

Gedane concessies 
Locatiekenmerken 

Concessie Woonplaats/gemeente 
Concessie Wijk/Buurt 
Concessie Soort woonmilieu 
Concessie Nabijheid werk 
Concessie Nabijheid dagelijkse 
voorzieningen 

Woningkenmerken 
Concessie Woningtype 
Concessie Onderhoudsstaat 
Concessie Totaaloppervlak woning 
Concessie Aantal kamers 
Concessie Soort buitenruimte 
Concessie Oppervlakte buitenruimte  
Concessie Parkeermogelijkheden 

Prijs en eigendomsvorm 
Concessie Eigendomsvorm 
Concessie Prijsklasse 
Concessie GWE 

Hoe erg wordt het gevonden om 
concessies te hebben moeten 
doen? 

Gerealiseerde woonsituatie  
Locatiekenmerken 

Woonplaats/gemeente 
Wijk/Buurt 
Soort woonmilieu 
Nabijheid werk 
Nabijheid dagelijkse voorzieningen 

Fysieke woningkenmerken 
Woningtype 
Onderhoudsstaat 
Totaaloppervlak woning 
Aantal kamers 
Soort buitenruimte 
Oppervlakte buitenruimte  
Parkeermogelijkheden 

Prijs en eigendomsvorm 
Eigendomsvorm 
Woningverhuurder 
Prijsklasse 
Huursubsidie 
GWE 

 

Zoektocht en ervaren knelpunten 
Duur van de zoektocht 
Moeilijkheid van zoektocht 
Inzet van welke zoekkanalen 
Aantal bezichtigde woningen 
Verhuismotief (vanuit studentenwoning) 
Waarom in regio gebleven 
Woning voor korte/lange termijn 
Ervaren knelpunten 

- Financiële onzekerheid 
- Te hoog inkomen voor een sociale 
huurwoning 
- Te laag inkomen voor een vrije sector 
huurwoning 
- Geen vast contract en daardoor 
geen/weinig hypotheekverstrekking 
- Te weinig inspanning om woning te 
vinden 
- Te laat ingeschreven bij een 
woningcorporatie 
- Te weinig tijd om een woning te 
zoeken 
- (te) weinig kennis van de woningmarkt 
in de regio  
- (te) kritisch 
- Geen/te weinig betaalbaar aanbod op 
de gewenste locatie 
- Geen/te weinig betaalbaar aanbod in 
het gewenste woonmilieu 
- Geen/te weinig betaalbaar aanbod in 
koopsector 
- Geen/te weinig betaalbaar aanbod in 
de vrije/particuliere huursector 
- De wachttijd voor een sociale 
huurwoning is veel te lang 
- Geen/te weinig betaalbaar aanbod dat 
voldoet aan fysieke woonwensen  
- Er wordt te veel specifiek voor o.a. 
ouderen en gezinnen gebouwd i.p.v. 
voor starters 
- Te weinig/onduidelijke informatie 
beschikbaar over het aanbod/werking 
van de woningmarkt 

 

Figuur 16 
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4. DATAVERZAMELING 

4.1. Onderzoeksmethode 
Dit onderzoek wil inzicht verschaffen in de kenmerken van hoogopgeleide starters en hun woonsituatie in 
de regio Eindhoven, met een focus op de eventuele problemen die zij ervaren op de woningmarkt. De 
situatie op de woningmarkt wordt breed opgevat. Ten eerste door te kijken naar de gerealiseerde 
woonsituatie, dus waar de doelgroep terecht komt. Een ander aspect van de situatie op de woningmarkt 
zijn de knelpunten die de doelgroep ervaart in de zoektocht naar een woning.  
 
Om inzicht te verschaffen in de genoemde factoren, zal gebruik gemaakt worden van een kwantitatieve 
onderzoeksmethode. In kwantitatief onderzoek kan data kan worden verzameld door middel van (online) 
enquêtes waarin veelal meerkeuzevragen worden gesteld. Het voordeel hiervan is dat er meer mensen 
benaderd kunnen worden en de data sneller te verwerken is. Een nadeel is dat de vragen vooraf vast staan 
en er niet dieper op een opvallend antwoord ingegaan kan worden. Voor een goed kwantitatief onderzoek 
zijn veel respondenten nodig. Hierdoor wordt namelijk een betere afspiegeling verkregen van de 
daadwerkelijke populatie. Aangezien de benodigde data nog niet voor handen zijn is dan ook besloten zelf 
een digitale enquête uit te zetten onder de doelgroep. Enquêtes kosten minder tijd om af te nemen dan 
interviews doordat de vragen en grotendeels ook de antwoorden vooraf bepaald zijn, waardoor geen 
interviewer nodig is. Daarnaast kost een digitale enquête ten opzichte van papieren enquêtes minder 
verwerkingstijd en kunnen meer mensen benaderd worden.  
 
Het in kaart brengen van de kenmerken van de doelgroep, de onafhankelijke variabelen, kan ‘simpelweg’ 
gebeuren middels een vragenlijst. Hierbij wordt per aspect zorgvuldig bepaald welk meetniveau, nominaal, 
ordinaal, interval of ratio, gehanteerd kan worden. Afhankelijk hiervan en van de respons kan de variabele 
parametrisch of non-parametrisch behandeld worden. Met de juiste techniek kan getoetst worden of 
eventueel gevonden verschillen of samenhang, onderling of met andere variabelen, op toeval berusten of 
significant zijn. In dit onderzoek zal voornamelijk de Chi-kwadraat toets en Anova toets gebruikt worden. 
De Chi-kwadraat methode toetst of eventueel gevonden verschillen op toeval berusten of significant zijn. 
Met deze methode worden de waargenomen aantallen vergeleken met de verwachte waarden. Zo kan 
bijvoorbeeld bekeken worden of bepaalde onafhankelijke variabelen zoals geslacht, opleidingsniveau of 
huishoudenssituatie van invloed zijn op de gerealiseerde woonsituatie, welke in dat geval als afhankelijke 
variabele gezien wordt. De Anova toets (of een vergelijkbare toets), test of de gemiddelde waarde van een 
rationale variabele verschilt tussen waarden van nominale of ordinale variabelen. Zo kan bijvoorbeeld 
getest worden of eenpersoonshuishoudens meer concessies doen dan tweepersoonshuishoudens. 
 
In een woonwensenonderzoek zijn er twee typen data die gebruikt kunnen worden om woonwensen in 
kaart te brengen, namelijk ‘stated data’ en ‘revealed data’. Stated data zijn data die worden verkregen uit 
keuzes of beoordelingen van respondenten in hypothetische situaties. Revealed data zijn daarentegen data 
die zijn afgeleid uit woningkeuzes in werkelijke situaties. Data voor 'revealed' keuzemodellen worden, net 
als stated data, vaak afgeleid uit vragenlijsten (Kemperman, 2000). Revealed data kan worden gebruikt om 
woonwensen en keuzegedrag uit af te leiden, of zoals genoemd in de literatuur “om waarden en 
attribuutgewichten af te leiden van geobserveerde keuzes” (Hoeven B. v., 2013). In dit onderzoek wordt 
gebruik gemaakt van revealed data, maar het zal niet puur gebruikt worden om keuzegedrag uit af te 
leiden. Er wordt in dit onderzoek namelijk vanuit gegaan dat bepaalde keuzes tevens worden ingegeven 
door (tekortkomingen in) het aanbod en knelpunten in de zoektocht naar een woning. 
 
Het aspect knelpunten in de zoektocht naar een woning zal worden bekeken door aan de doelgroep een 
aantal knelpunten voor te leggen die zij hebben kunnen ervaren. De respondenten kunnen bij de 
voorgestelde knelpunten aangeven of zij die inderdaad ook hebben ervaren in hun zoektocht. Zo zal er een 
overzicht ontstaan van hoeveel respondenten last hebben van welke knelpunten, en of het een algemeen 
probleem is of dat het wel meevalt. 
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Het beeld van welke woonsituaties de doelgroep realiseert, kan simpelweg worden bepaald middels 
meerkeuzevragen en enkele open vragen. Het aspect welke concessies zijn gedaan op de aanvankelijke 
woonwensen, is wat lastiger. Hiervoor moet eerst worden vastgesteld wat concessies precies zijn en hoe ze 
bepaald kunnen worden. Hiervoor is weinig referentiemateriaal gevonden in de literatuur. Concessies 
kunnen worden gezien als het verschil tussen de aanvankelijke woonwensen en de uiteindelijk 
gerealiseerde woonsituatie. Zoals eerder gezegd, worden in dit onderzoek de woonwensen gezien als ‘het 
aspiratiebeeld’ van de woningzoekende. Praktisch gezien, zijn dit de kenmerken waar een woning aan moet 
voldoen wanneer de woningzoekende voor het eerst op zoek gaat naar een woning, maar die gezien de 
markt wel realistisch zijn. Er wordt hiervoor verwacht dat de woningzoekende reeds een redelijk beeld 
heeft van de woningmarkt waarin hij/zij een woning zoekt. En omdat de doelgroep al enige tijd in de regio 
heeft gewoond, wordt er van uitgegaan dat dat het geval is. Aangezien de focus in dit onderzoek ligt op de 
gerealiseerde woonsituatie en de concessies die de doelgroep daarmee heeft gedaan op haar aanvankelijke 
woonwensen, wordt er direct gevraagd naar de concessies en niet naar de aanvankelijke woonwensen. Het 
idee hierbij is dat respondenten hun gerealiseerde woonsituatie zelf vergelijken met het aspiratiebeeld en 
alleen de concessies noemen op de kenmerken waarover zij in hun zoektocht daadwerkelijk een idee over 
hadden. Ze zullen dan geen voorkeur hoeven te verzinnen over aspecten waar ze destijds niet over hebben 
nagedacht. Een probleem dat zich hierbij alsnog kan voordoen, is ‘reductie door cognitieve dissonantie’. Dit 
houdt in dat respondenten hun aanvankelijke woonwensen bijstellen naar de kenmerken van hun 
gerealiseerde woonsituatie, waardoor de concessies kleiner lijken te zijn (Burie, 1972). 

4.2. Operationalisatie 

 Onderzoekseenheid 
De onderzoekseenheid is de totale populatie waar het in het onderzoek om draait. In dit geval wordt de 
populatie als volgt omschreven: hoogopgeleide starters die bijna- of pas (maximaal vijf jaar geleden) zijn 
afgestudeerd aan een HBO of WO opleiding, hun eerste stap op de zelfstandige woningmarkt in de regio 
Eindhoven hebben gemaakt en daarbij een studentenkamer/-eenheid achterlaten in de stad Eindhoven. 
Om een beeld te krijgen van deze populatie zal er een steekproef worden getrokken, dit is het deel van de 
populatie dat daadwerkelijk wordt benaderd om deel te nemen aan het onderzoek.  

 Enquêtevragen 
In de context en het theoretische kader zijn trends en belangrijke factoren besproken die zich momenteel 
op de markt voordoen en die invloed hebben op de aspecten die in dit onderzoek worden onderzocht. Uit 
deze trends en belangrijke factoren is een overzicht gemaakt van alle variabelen die in dit onderzoek 
meegenomen zullen worden. Deze variabelen zijn verwerkt tot vragen voor de enquête, welke aan de 
respondenten wordt voorgelegd. Zodoende kan worden bepaald wat daadwerkelijk van invloed is op de 
doelgroep van dit onderzoek. Enkele aanvullende vragen zijn toegevoegd op basis van eigen inzicht en 
verwachtingen en enkelen zijn ontleend aan eerdere onderzoeken, waaronder de onderzoeken en 
documenten die zijn besproken in de literatuurstudie: 
 

 Ministerie van VROM (2009), WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2009.  

 Sennema (2009), Kennis van wonen; Woonwensen van kenniswerkers in de regio Groningen-Assen.  

 Woonplein Limburg (2009), Woonwensenonderzoek Parkstad 2009.  

 Dinther (2013), Hoogopgeleid en starten in Parkstad  

 Hoeven (2013), Klaar voor de start?! 

 En de enquête van het nog niet afgeronde onderzoek van Robin Feijten (2014) naar de binding van 
hoogopgeleiden aan de Stadsregio Arnhem Nijmegen. 

 
De opgestelde enquête (Bijlage 3) bestaat uit 89 vragen, waarbij het grotendeels gaat om meerkeuzevragen 
en enkele open vragen. De antwoorden worden verwerkt tot variabelen die in SPSS geanalyseerd kunnen 
worden. Er is voor gekozen om eerst de vragen te stellen die nodig zijn om vast te stellen of de respondent 
aan de voorwaarden voor deelname voldoet, en pas verder in de enquête de meer persoonlijke vragen 
zoals huishoudensinkomen om de respondent niet direct af te schrikken met (te) persoonlijke vragen. 
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Verder is de volgorde van de vragen zo opgesteld dat alle variabelen voor de respondent zo veel mogelijk 
op chronologische volgorde worden behandeld. Hieronder worden die onderwerpen en vragen in diezelfde 
volgorde besproken. 

Kenmerken van de doelgroep 
De enquête wordt gestart met de onderdelen Opleiding en Studentenwoning. Om er zeker van te zijn dat 
de personen die mee doen aan de enquête daadwerkelijk tot de doelgroep behoren, worden in deze 
onderdelen eerst vragen gesteld over de nationaliteit, de onderwijsinstelling, wanneer de respondent is 
afgestudeerd of verwacht af te studeren, in welk soort woning de respondent tijdens de studie heeft 
gewoond en of de respondent daarna naar een zelfstandige woning in de regio Eindhoven is verhuisd. Als 
het antwoord niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname, wordt de respondent automatisch 
doorverwezen naar het einde van de enquête en daar bedankt voor de moeite. In deze onderdelen wordt 
tevens gevraagd naar de opleidingsrichting, de verhuurder van de studentenwoning, de locatie van de 
studentenwoning, de woonduur in Eindhoven, en wanneer de respondent vanuit de studentenwoning naar 
een zelfstandige woning is verhuisd. 
 
Het volgende onderdeel is huishoudenskenmerken en bestaat uit wat persoonlijker vragen over de 
respondent en zijn/haar huishouden om een beeld te krijgen van de kenmerken van de doelgroep. Er wordt 
gevraagd naar de leeftijd van de respondent, het geslacht, de huishoudenssamenstelling op het moment van 
verhuizen, de arbeidssituatie van de respondent zelf en van de eventuele partner (hieruit kan tevens worden 
afgeleid of het een één- of tweeverdienend huishouden is), de locatie van de eventuele baan, het aantal 
auto’s waarover het huishouden beschikt, of er is gezocht naar een woning voor de lange of korte termijn en 
het huishoudensinkomen. De meeste vragen zijn meerkeuze, maar enkele vragen bijvoorbeeld datums, en 
postcodes zijn open vragen, omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Ook voor de vraag over het 
huishoudensinkomen had een open vraag handig kunnen zijn, maar dat zou een te persoonlijke vraag 
kunnen zijn voor veel respondenten. 
 
Dit onderdeel wordt opgevolgd door twee meerkeuzevragen over de verhuisredenen. Enerzijds de 
verhuisredenen met betrekking tot de woning zelf (veranderde huishoudenssamenstelling dus grotere 
woning nodig, gedwongen verhuizing dus woonruimte nodig, grotere woning gewenst, et cetera) anderzijds 
de reden om bij verhuizing in de regio Eindhoven te blijven wonen en niet naar een andere regio te 
vertrekken. Bij deze vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Zoektocht naar een woning en ervaren knelpunten 
Op het moment dat de beslissing is genomen dat iemand een andere woning wil of nodig heeft, dan wordt 
gestart met de zoektocht naar een woning die voldoet aan de woonwensen. Deze zoektocht is voor 
iedereen anders en niet iedereen gaat even intensief op zoek. Daarom worden er vragen gesteld over 
welke zoekkanalen, zoals advertenties in bladen of via websites, zijn gebruikt in de zoektocht, via welke 
woningcorporatie is gezocht, wat de inschrijftijd bij een corporatie was, op hoeveel huurwoningen is 
gereageerd en/of hoeveel koopwoningen zijn bezichtigd, en hoe lang de zoektocht uiteindelijk heeft 
geduurd. In deze zoektocht kunnen door de woningzoekende knelpunten zijn ervaren. Hier wordt naar 
gevraagd met twee algemene vragen, hoe moeilijk de respondent de zoektocht vond en of hij/zij 
knelpunten heeft ervaren. Als op die laatste vraag ja wordt geantwoord, kan dit worden gespecificeerd met 
de vraag wélke knelpunten zijn ervaren. Deze vraag is in de vorm van een meerkeuzevraag waarbij 
meerdere antwoorden kunnen worden gegeven. Omdat knelpunten veel uitlopende oorzaken kunnen 
hebben, is een vrij lange lijst aan mogelijke knelpunten opgesteld. Bij analyse van de antwoorden zal vooral 
worden gekeken naar de knelpunten die veel zijn ervaren. 

Gerealiseerde woonsituatie 
Het volgende onderdeel in de enquête gaat over de gerealiseerde woonsituatie van de doelgroep, de 
kenmerken van de eerste zelfstandige woning waar ze zijn gaan woning na het verlaten van de 
studentenwoning. In dit onderdeel wordt allereerst gevraagd naar de postcode van de eerste zelfstandige 
woning, hieruit kan de gemeente, wijk en het woonmilieu worden afgeleid. Vervolgens wordt gevraagd naar 
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het woningtype, de onderhoudsstaat (of er nog veel geklust moest worden aan de woning), de 
eigendomsvorm, de woningverhuurder in geval van een huurwoning, de prijsklasse van de huur- of 
koopwoning, of er huurtoeslag wordt ontvangen, de kosten voor GWE (als indicatie van de duurzaamheid 
van de woning), het totaaloppervlak van de woning en het aantal kamers, het soort buitenruimte en de 
oppervlakte ervan, de parkeermogelijkheden bij de woning, en de afstand van de woning tot de dagelijkse 
voorzieningen en tot het werk. Deze kenmerken zijn grofweg in te delen in locatieaspecten, fysieke 
kenmerken van de woning en prijs van de woning. Om iets te kunnen zeggen over waarop de respondent 
het meest of minst geneigd zal zijn concessies te doen, is ook de vraag gesteld welke van deze aspecten 
voor de respondent de belangrijkste rol speelde in de keuze voor een woning, daarbij is de optie ‘tijdige 
beschikbaarheid’ van de woning toegevoegd voor degenen die dringend een nieuwe woonruimte nodig 
hadden. 

Concessies 
Wanneer de gerealiseerde woonsituatie niet volledig overeenkomt met de oorspronkelijke woonwensen 
van de respondent, dan heeft hij/zij concessies gedaan. De concessies zijn het verschil tussen het 
aspiratiebeeld dat bestaat uit woonwensen, en de kenmerken van de gerealiseerde woonsituatie. Er wordt 
in deze enquête niet gevraagd naar de woonwensen, maar direct naar de eventuele concessies die zijn 
gedaan. Dit gebeurt in de vorm van meerkeuzevragen waarbij per kenmerk wordt gevraagd of er een 
concessie op is gedaan met als antwoordmogelijkheden “Nee, geen concessie gedaan”, of “Ja, ik had 
liever…”. Indien de respondent inderdaad een concessie heeft gedaan krijgt hij/zij ook de vraag hoe erg 
hij/zij het vindt dat er op dat kenmerk een concessie is gedaan. Zo kan er worden bepaald of een aspect 
waarop veel concessies worden gedaan ook daadwerkelijk problematisch is. De kenmerken waarnaar wordt 
gevraagd zijn de gemeente, de wijk of buurt, het soort woonomgeving (oftewel het woonmilieu, hierbij 
wordt beeldmateriaal getoond), het woningtype, de onderhoudsstaat van de woning, eigendomsvorm, 
prijsklasse, energiezuinigheid, totaaloppervlak, aantal kamers, soort buitenruimte, oppervlakte van de 
buitenruimte, parkeermogelijkheden, bereikbaarheid van werk, en nabijheid van dagelijkse voorzieningen. 

Verhuisplannen 
Tot slot wordt er ook gevraagd of de respondenten op dit moment de intentie hebben om opnieuw te 
verhuizen of dat ze al opnieuw zijn verhuisd. Uit de opgegeven datum wanneer naar de eerste zelfstandige 
woning is verhuisd, is af te leiden hoe snel de respondent weer wil(de) verhuizen. De verhuisgeneigdheid 
kan een grove indicatie geven van de tevredenheid over de gerealiseerde woning. Daarnaast wordt 
gevraagd wat de belangrijkste reden is om weer te willen verhuizen en waar de respondent naartoe wil 
verhuizen en. De reden van verhuisgeneigdheid kan aan persoonlijke omstandigheden liggen, het willen 
zetten van de volgende stap op de woningmarkt, of vanwege ontevredenheid over de gerealiseerde 
woning. Indien het om de laatste reden gaat, is het interessant om te weten of zij voor de regio behouden 
blijven of dat ze naar een andere regio vertrekken. 
 
Aan het einde van de enquête wordt de respondenten de mogelijkheid gegeven om opmerkingen over de 
enquête of het onderzoek zelf te plaatsen. Tevens kan hier het e-mailadres worden ingevuld als ze kans 
willen maken op een van de Bijenkorf cadeaukaarten die als incentive ter beschikking worden gesteld voor 
de deelnemers aan de enquête. 

4.3. Dataverzameling 

 Populatie  
De personen in de doelgroep die worden benaderd voor dit onderzoek zijn oud huurders van 
studentenhuisvester Vestide en studenten en alumni van de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys 
Hogescholen Eindhoven of de Design Academy Eindhoven. In dit onderzoek worden enkel hoogopgeleide 
starters opgenomen die tijdens de studie in Eindhoven in een studentenkamer of studenteneenheid 
hebben gewoond en inmiddels de stap naar een zelfstandige woning in de regio Eindhoven hebben 
gemaakt, oftewel de reeds verhuisden. Daarbij mogen zij maximaal 5 jaar geleden zijn afgestudeerd. Dit om 
te voorkomen dat het te lang geleden is dat de stap om te verhuizen is gemaakt, waardoor de respondent 
wellicht geen duidelijk antwoord meer kan geven op de enquêtevragen. De belangrijkste criteria die zijn 



44 | A f s t u d e e r s c r i p t i e   

 

gebruikt, zijn de onderwijsinstelling, maximaal 5 jaar geleden afgestudeerd zijn, een studentenwoning in 
Eindhoven hebben bewoond tijdens de studie en inmiddels naar een zelfstandige woning in de regio 
Eindhoven zijn verhuisd.  

 Veldwerkverslag 
Zoals eerder bepaald wordt gebruik gemaakt van een online enquête om data te verzamelen. Om zo 
doelgericht mogelijk de doelgroep te kunnen benaderen voor deelname aan de enquête, zijn 
contactgegevens nodig van HBO en WO studenten en alumni die na hun studentenwoning in de regio 
Eindhoven zijn blijven wonen. Het is echter niet vooraf te bepalen of iemand aan alle gestelde criteria 
voldoet. Daarom is ervoor gekozen om verschillende media te gebruiken om zoveel mogelijk personen te 
benaderen die mogelijk aan de criteria voldoen. Media waarvan wordt verwacht het meest doeltreffend te 
zijn met betrekking tot de doelgroep zijn E-mail, Facebook en LinkedIn. Om de juiste personen te kunnen 
benaderen is medewerking gevraagd van de communicatieafdelingen van de Technische Universiteit, 
Fontys Hogescholen en Design Academy in Eindhoven, zodat uitnodigingen verstuurd zouden kunnen 
worden naar studenten en/of alumni van deze onderwijsinstellingen. Helaas heeft alleen het alumnibureau 
van de TU/e contactgegevens verstrekt van haar alumni en wilden de Fontys en Design Academy alleen 
meewerken door exposure op Facebook en LinkedIn pagina’s van deze onderwijsinstellingen. 
 
De digitale enquête is gestart op 30 september 2014 en deze kon worden ingevuld tot 18 oktober 2014. Om 
personen uit te nodigen voor deelname zijn e-mails verstuurd en oproepen geplaatst op Facebook en 
LinkedIn (zie Bijlage 4). Ten eerste zijn er via e-mail ongeveer 1700 uitnodigingen verstuurd naar oud 
huurders van Vestide die tot maximaal vijf jaar geleden het huurcontract hebben opgezegd. Deze oud 
huurders ontvingen na twee weken een herinneringsmail. Daarnaast zijn ongeveer 1900 uitnodigingen 
verstuurd naar mailadressen van TU/e Alumni. Op Facebook is verschillende keren een oproep geplaatst op 
mijn eigen tijdlijn welke door ongeveer 10 vrienden en bekenden werd gedeeld op hun tijdlijn. Hierdoor 
werden met name meer personen bereikt van Fontys. Het bericht is tevens gedeeld op de Facebookpagina 
van Cursor (Universiteitskrant TU/e), de alumnipagina van de Design Academy en het werd geplaatst in drie 
alumnigroepen van Fontys opleidingen. Op LinkedIn is de oproep geplaatst op de alumnipagina van de TU/e 
en de alumnipagina van Fontys. Om zoveel mogelijk personen over te halen de relatief lange enquête (91 
vragen) in te vullen, is gebruik gemaakt van incentives. De respondenten is beloofd dat zij kans maakten op 
één van de tien Bijenkorf cadeaukaarten ter waarde van 25,- euro. In totaal hebben 376 personen de 
digitale enquête ingevuld, na de data analyse zal blijken hoeveel van de respondenten bruikbaar zijn voor 
verdere analyse. Veruit de meeste respons is binnengekomen als reactie op de per e-mail gestuurde 
uitnodigingen, dit leverde in de eerste twee dagen al zo’n 240 reacties op. De hierop volgende dagen 
werden ook de Facebook en LinkedIn berichten geplaatst, waardoor moeilijk te achterhalen is door welke 
uitnodiging de overige respondenten zijn getriggerd om aan de enquête deel te nemen.  
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5. DATA-ANALYSE 
In dit hoofdstuk worden de frequenties van de data en de verbanden tussen de onafhankelijke variabelen 
en de afhankelijke variabelen uit het conceptueel model beschreven. Om verbanden aan te tonen worden 
verschillende tests gebruikt, zoals de Kruskal Wallis test, de Anova test, de T-test, Mann Whitney U test en 
de Pearson’s of Spearman test voor correlatie en de Chi kwadraat test. Voor het vaststellen van een 
significant verschil of verband (p≤0.05) worden de waarden van twee variabelen tegen elkaar uitgezet in 
een kruistabel en daarop wordt de Chikwadraattoets toegepast. De relaties worden behandeld aan de hand 
van de verbanden die worden weergegeven in het conceptueel model. Maar allereerst wordt in paragraaf 
0. bekeken wat de respons op de enquête is. Daarna wordt in paragraaf 5.2 bekeken wat de kenmerken van 
de respondenten zijn en of de steekproef representatief is voor de doelgroep hoogopgeleide starters in de 
regio Eindhoven. Vervolgens zullen alle factoren er verbanden uitgebreider worden behandeld om daarmee 
de deelvragen te kunnen beantwoorden. 
 

1. Wat zijn de kenmerken van hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven op het moment dat zij 
de overstap maken van de studentenwoning naar een reguliere woning?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. a) Wat zijn de kenmerken van de zoektocht naar een woning en welke knelpunten in de 

zoektocht worden ervaren door hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven? 
b) Wat is de relatie tussen de kenmerken van de doelgroep en de knelpunten die zij ervaren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. a) Wat zijn de gerealiseerde woonsituaties van hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven?  
b) Wat is de relatie tussen de kenmerken van de doelgroep en de gerealiseerde woonsituatie? 
c) Wat is het verband van de kenmerken van de zoektocht en de ervaren knelpunten met de 
gerealiseerde woonsituatie? 
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4. a) Welke concessies zijn met de gerealiseerde woonsituatie gedaan op de woonwensen? (Wat is 

het alternatief als ergens een concessie op gedaan moet worden)  
b) Wat is de relatie tussen de kenmerken van de doelgroep en de concessies? 
c) Wat is de relatie tussen de concessies en de ervaren knelpunten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. a) Wat is de relatie tussen de kenmerken van de doelgroep en de verhuisgeneigdheid? 
b) Wat is de relatie tussen de ervaren knelpunten en de verhuisgeneigdheid? 
c) Wat is de relatie tussen de gerealiseerde woonsituatie en de verhuisgeneigdheid? 
b) Wat is de relatie tussen de concessies en de verhuisgeneigdheid? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Concluderende deelvragen 

6. Welke aanbevelingen, betreft maatregelen op de woningmarkt in de regio Eindhoven, kunnen 
gedaan worden om het voor hoogopgeleide starters aantrekkelijker te maken om in de regio te 
blijven wonen?  
7. Welke fysieke aanpassingen aan de woningmark kunnen bijdragen aan een aantrekkelijker 
woningmarkt voor hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven? 
8. Welke beleidsmatige aanpassingen zijn mogelijk om op het gebied van huisvesting bij te dragen 
aan een aantrekkelijker woningmarkt voor hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven?  
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5.1. Respons 
Er zijn 376 respondenten gestart met het invullen van de enquête. Hiervan blijken er 93 automatisch te zijn 
uitgesloten van deelname aan de enquête, doordat zij niet voldeden aan de gestelde voorwaarden. 4 
respondenten werden uitgesloten omdat zij niet hebben gestudeerd aan de TU/e, Fontys Hogescholen 
Eindhoven of Design Academy Eindhoven. 17 respondenten werden uitgesloten omdat zij langer dan 5 jaar 
geleden zijn afgestudeerd, 31 werden er uitgesloten omdat zij tijdens de studie niet in een 
studentenwoning in Eindhoven hebben gewoond en 41 respondenten werden uitgesloten van deelname 
omdat zij (nog) niet naar een zelfstandige woning in de regio Eindhoven zijn verhuisd. Na analyse van de 
data zijn handmatig nog 2 respondenten verwijderd uit de dataset, omdat zij teveel niet met elkaar 
corresponderende antwoorden hebben gegeven waardoor deze data niet betrouwbaar zijn. Op enkele 
vragen is bovendien niet door iedere respondent antwoord gegeven. Dit was mogelijk doordat een 
antwoord op die vragen niet verplicht was om de vragenlijst te kunnen vervolgen. Deze respondenten zijn 
alleen in de analyse meegenomen op de punten waar zij wél antwoord hebben gegeven. De samenstelling 
van de 281 overblijvende respondenten is op verschillende vlakken te definiëren. Dit wordt in de volgende 
paragrafen behandeld. Aan de hand van enkele van de kenmerken wordt tevens de representativiteit van 
de groep respondenten ten opzichte van de populatie gecontroleerd. 

5.2. Kenmerken hoogopgeleide starters 
De kenmerken van de doelgroep zijn de variabelen die een relatie kunnen hebben met de gerealiseerde 
woonsituatie, de concessies en de ervaren knelpunten. Er wordt eerst gekeken of enkele belangrijke 
kenmerken van de steekproef qua verhouding overeenkomen met de kenmerken van de populatie. 
Vervolgens worden alle kenmerken en enkele verbanden binnen deze factor besproken. Hierbij hoort het 
volgende conceptueel model en de eerste onderzoeksvraag: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
1. Wat zijn de kenmerken van hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven op het moment dat zij 
de overstap maken van de studentenwoning naar een reguliere woning?  

 

5.2.1. Representativiteit van de steekproef 
De onafhankelijke variabelen, in dit geval kenmerken van de steekproef, zijn gecontroleerd op 
representativiteit ten opzichte van de populatie. Een absolute afbakening van de populatie is zoals eerder 
gezegd niet mogelijk. Daardoor is op slechts enkele kenmerken een vergelijking te maken om de 
representativiteit van de steekproef te testen. Hierbij is gebruik gemaakt van de data die later in dit 
hoofdstuk uitgebreider worden besproken. De eventuele verschillen worden getest op significantie met 
behulp van de Chi-kwadraat toets. Hierbij zijn de geobserveerde frequenties van de steekproef vergeleken 
met de verwachte frequenties die zijn afgeleid van de cijfers over de populatie. 
 
Het opleidingsniveau van de steekproef is afgeleid uit de data over de opleidingsinstelling waar de 
respondent aan is of was verbonden. Hierbij gaat het om de Technische Universiteit Eindhoven (WO), 
Fontys Hogescholen Eindhoven (HBO) en de Design Academy Eindhoven (HBO). Aangezien slechts drie van 
de respondenten aan de Design Academy studeerden, zijn deze samengevoegd met de 38 respondenten 
van de Fontys tot 41 respondenten met HBO opleidingsniveau. Naar de 240 respondenten die aan de TU/e 
hebben gestudeerd wordt in het vervolg van deze rapportage gerefereerd als respondenten met WO 
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opleidingsniveau. De verhouding HBO:WO afgestudeerden in Eindhoven is volgens de grove berekening in 
paragraaf 1 ongeveer 40:60. Deze verhouding komt niet overeen met de verhouding onder de 
respondenten. De HBO:WO verhouding onder de respondenten is namelijk 15:85 (zie Tabel 7). Uit de Chi 
kwadraat (X²) toets voor één variabele, blijkt bovendien dat het verschil tussen het opleidingsniveau van de 
steekproef en van de populatie significant van elkaar verschillen. Dat deze verhouding zo veel afwijkt is 
voor een groot deel te verklaren door het feit dat de Technische Universiteit meewerkte in de verspreiding 
van de enquête, en Fontys en Design Academy studenten alleen bereikt konden worden via 
contactgegevens van Vestide en via Facebook en LinkedIn. Het aantal respondenten met HBO 
opleidingsniveau is dus te laag, maar het aantal van 41 is wel groot genoeg om op te kunnen nemen in de 
analyse als subgroep. 
 
De man-vrouw verhouding onder HBO respondenten ligt iets anders onder de respondenten vergeleken 
met de cijfers van CBS over HBO studenten. Deze is namelijk 44% mannen en 56% vrouwen onder de 
respondenten, tegenover 50% mannen en 50% vrouwen onder Eindhovense HBO studenten die tot de 
populatie behoren. Maar uit de Chi kwadraat toets blijkt dit verschil niet significant te zijn. De verhouding 
van het geslacht van WO respondenten is gelijk aan de verhouding van de WO studenten die is bepaald aan 
de hand van cijfers van CBS over man-vrouw verhoudingen onder WO’ers in Eindhoven van 2005 tot en met 
2011. Deze verhouding is namelijk 70% mannen en 30% vrouwen. De doelgroep bestaat dus uit iets meer 
mannen dan vrouwen. 
 
De verhoudingen van huishoudenssamenstelling binnen de steekproef ten opzichte van dezelfde 
leeftijdscategorie in de regio Eindhoven komen niet overeen. De verhoudingen eenpersoons : 
meerpersoons zonder kinderen : meerpersoons met kinderen : overig, zijn respectievelijk voor de 
steekproef 38:50:1:11, en voor de voor de regio in het algemeen 50:26:23:1. In de steekproef komen naar 
verhouding dus minder eenpersoonshuishoudens voor, meer meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, 
minder meerpersoonshuishoudens met kinderen en juist weer meer meerpersoonshuishoudens waarbij 
wordt samengewoond met een broer/zus/vriend of vriendin. Uit de Chi-kwadraat toets blijkt dat het 
verschil significant is. Of dit betekent dat de verhoudingen in de steekproef een vertekend beeld geven van 
de populatie hoogopgeleide starters, of dat de verhoudingen binnen de hoogopgeleide starters heel anders 
liggen dan onder MBO’ers in dezelfde leeftijdscategorie samen is moeilijk te zeggen. Dat er veel minder 
huishoudens met kinderen zijn onder de steekproef vergeleken met de algemene cijfers in de regio is wel te 
verklaren, doordat hoogopgeleiden over het algemeen later beginnen aan kinderen. Ook het verschil 
tussen het aantal eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens waarbij wordt samengewoond 
met iemand anders dan de partner, is te verklaren. Alleenstaande studenten en net afgestudeerden die 
willen of moeten verhuizen vanuit hun studentenwoning zullen gemakkelijker een ‘lotgenoot’ vinden om 
samen een woning mee te huren dan lager opgeleiden die vanuit het ouderlijk huis verhuizen. Bijna- en net 
afgestudeerden hebben ook nog minder de mogelijkheid gehad om te sparen voor een eerste woning, 
waardoor zij wellicht vaker financieel genoodzaakt zijn om de eerste zelfstandige woning te delen. 
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Leeftijd ten tijde van verhuizen

5.2.2. Persoons-/ Huishoudenskenmerken 
Een overzicht van de persoons- en huishoudenskenmerken van de doelgroep wordt gegeven in Tabel 7. De 
leeftijd van de doelgroep ligt, op het moment dat zij verhuizen naar hun zelfstandige woning, tussen de 19 
en 32 jaar. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 25 jaar en ruim 75% heeft een leeftijd tussen de 23 en 27 
jaar ten tijde van verhuizen (Figuur 17). 
 
Tabel 7 

Opleidingsniveau 
Geobserveerd 

aantal  
Verwacht 

aantal 
Significantie  

Verschil tussen steekproef 
en populatie  

WO 240 168,6   

HBO 41 112,4 0,000 Wel significant 

Geslacht HBO'ers 
Geobserveerd 

aantal 
Verwacht 

aantal 
Significantie  

Verschil tussen 
steekproef en populatie 

Man 40 36,5   

Vrouw 33 36,5 0,413 Niet significant 

Geslacht WO'ers 
Geobserveerd 

aantal 
Verwacht 

aantal 
Significantie  

Verschil tussen 
steekproef en populatie 

Man 118 116,9   

Vrouw 49 50,1 0,853 Niet significant 

Huishoudenssamenstelling 
Geobserveerd 

aantal 
Verwacht 

aantal 
Significantie  

Verschil tussen 
steekproef en populatie 

Alleenstaand 107 140,5   

Samenwonend met partner, 
zonder kinderen 

140 73,1   

Samenwonend met partner 
en 1 kind 

4 64,6   

Samenwonend met een 
vriend/vriendin/broer/zus 

30 2,8 0,000 Wel significant 

 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figuur 17 Leeftijd ten tijde van verhuizen (steekproef) 

 
Het geslacht van ongeveer 66% van de doelgroep is man en 34% vrouw. De gemiddelde leeftijd waarop 
vrouwen naar een zelfstandige woning verhuizen is ongeveer 24 jaar. Dit ligt duidelijk lager dan de 
gemiddelde leeftijd van 25,5 jaar waarop de mannen verhuizen. Naast het opleidingsniveau dat al in de 
vorige alinea is behandeld, is bekeken of de respondenten waren afgestudeerd op het moment dat zij 
verhuisden. Dit is afgeleid uit de gegevens wanneer ze zijn verhuisd en hoe lang geleden ze zijn 
afgestudeerd. Uit deze gegevens blijkt dat een behoorlijk groot aandeel van de doelgroep, namelijk een 
derde van de respondenten, nog niet is afgestudeerd op het moment dat zij de stap zetten van 
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studentenwoning naar een zelfstandige woning. Het is te verwachten dat dit onder andere invloed heeft 
gehad op het budget dat zij te besteden hebben voor wonen. Bijna 50% van de hoogopgeleide starters is 
samenwonend met partner zonder kinderen, ruim 38% is alleenstaand op het moment van verhuizen, bijna 
11% woont samen met een vriend, vriendin, broer of zus en slechts 1,4% is samenwonend met partner en 
(één) kind. Het aandeel hoogopgeleide starters dat nog geen baan heeft op het moment dat zij naar een 
zelfstandige woning verhuizen lijkt redelijk groot, 37%. Maar aangezien het aandeel dat nog niet was 
afgestudeerd ten tijde van verhuizen ook vrij hoog is, is dit grote aantal goed te verklaren. 63% had wel een 
baan of is zelfstandig ondernemer, veruit de meesten hiervan hadden een tijdelijk contract. Dit komt 
overeen met de trend van de laatste jaren dat het aantal vaste contracten dat wordt gegeven sterk is 
gedaald. Het netto huishoudensinkomen van bijna 43% van de hoogopgeleide starters ligt tussen de 1000,- 
euro en 2000,- per maand als zij verhuizen. Bijna 24% verdient minder dan 1000,- euro per maand en 21% 
tussen de 2000,- euro en 3000,- euro per maand. 6,4% verdient tussen 3000,- euro en 4000,- euro per 
maand en slechts een kleine 7% verdient meer dan 4000,- euro per maand netto ten tijde van verhuizen. 
Bijna 60% van de respondenten verwachtte binnen vijf jaar een grote stijging van het huishoudensinkomen 
op het moment dat zij gingen verhuizen. En nog eens ruim 28% verwachtte een kleine stijging. Deze hoge 
aantallen zijn echter niet vreemd, aangezien een groot deel van de respondenten nog geen baan had op 
het moment dat zij verhuisden en daarnaast gaat het om hoogopgeleide starters. Van deze doelgroep is te 
verwachten dat in de eerste jaren van hun carrière het inkomen relatief snel zal stijgen. Van de 176 
respondenten die een baan hadden, werken er 108 in de gemeente Eindhoven en nog eens 28 in overige 
gemeenten in de regio Eindhoven. In totaal werken er dus 136 in de regio Eindhoven. Slechts enkelen die in 
de regio zijn blijven wonen, werken in een gemeente ver van de regio Eindhoven.  
 
Tabel 8 

Leeftijd ten tijde van verhuizen Aantal Percentage 

19-24 112 40,0 

25-32 168 60,0 

Geslacht Aantal Percentage 

Man 185 65,8 

Vrouw 96 34,2 

Huishoudenssamenstelling Aantal Percentage 

Alleenstaand 107 38,1 

Samenwonend met partner, zonder kinderen 140 49,8 

Samenwonend met partner en 1 kind 4 1,4 

Samenwonend met een vriend/vriendin/broer/zus 30 10,7 

Opleidingsniveau Aantal Percentage 

WO 240 85,4 

HBO 41 14,6 

Afgestudeerd ten tijde van verhuizen Aantal Percentage 

Niet afgestudeerd 93 33,1 

Wel afgestudeerd  188 66,9 

Arbeidssituatie Aantal Percentage 

Geen baan 105 37,4 

Tijdelijk contract 119 42,3 

Vast contract  43 15,3 

Zelfstandig ondernemer 14 5,0 

Locatie baan Aantal Percentage (van 
werkenden)  

Gemeente Eindhoven 108 61,4 

Overige gemeenten regio Eindhoven 28 15,9 

Buiten regio Eindhoven 40 22,7 

Eénverdieners of tweeverdieners Aantal Percentage  

Geen inkomen uit werken (geen vaste baan) 76 27,0 

Eénverdiener 162 57,7 

Tweeverdieners 43 15,3 
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Netto huishoudensinkomen Aantal Percentage 

Minder dan €1.000,- per maand 66 23,5 

Tussen €1.000,- en €2.000,- per maand 120 42,7 

Tussen €2.000,- en €3.000,- per maand 59 21,0 

Tussen €3.000,- en €4.000,- per maand 18 6,4 

Tussen €4.000,- en €5.000,- per maand 5 1,8 

Meer dan €5.000,- per maand 13 4,6 

Verwachte verandering in huishoudensinkomen Aantal Percentage 

Grote daling 4 1,4 

Kleine daling 3 1,1 

Normale ontwikkeling 29 10,3 

Kleine stijging 79 28,1 

Grote stijging 166 59,1 

Totaal 281 100,0 

 
Minder dan de helft van de hoogopgeleide starters is in het bezit van een auto op het moment zij verhuizen 
naar een zelfstandige woning. Ongeveer 29% heeft één auto en slechts 5% heeft 2 of meer auto’s. Het 
grote aandeel dat geen auto heeft is deels te verklaren door het grote aantal respondenten dat nog niet 
was afgestudeerd ten tijde van verhuizen, maar ook het grote aandeel dat in Eindhoven werkt en daardoor 
niet per se een auto nodig heeft zal meespelen. Enkele respondenten gaven in de enquête dan ook expliciet 
aan dat zij de bereikbaarheid van het treinstation of een bushalte vanaf hun woning van belang vonden, 
wat er op wijst dat zij in plaats van een eigen auto gebruik maken van het openbaar vervoer. 
 
Tabel 9 

Autobezit Aantal Percentage 

Geen auto 158 56,2 

1 auto 109 38,8 

2 auto's 13 4,6 

Meer dan 2 auto's 1 0,4 

Totaal 281 100,0 

5.2.3. Woonervaring als student 
Ondanks de trend dat steeds meer studenten een studenteneenheid wensen met eigen voorzieningen, 
heeft het grootste aandeel van de respondenten, ongeveer 79%, gewoond in een kamer in een 
studentenhuis met gedeelde voorzieningen (Tabel 10). 48% gaf aan die kamer onder voorwaarde van een 
campuscontract te huren, waardoor zij na het afstuderen de woning binnen een half jaar zouden moeten 
verlaten. Daarnaast woonde nog eens 20% in een studenteneenheid met eigen voorzieningen met ook een 
campuscontract. Ruim 66%, huurde de studentenwoning van Vestide. Dit betekent automatisch dat voor 
hen het campuscontract gold. Ongeveer 32% van de respondenten huurde een studentenkamer van een 
particuliere verhuurder of belegger of van familie of bekenden. Dit percentage komt overeen met het 
aandeel respondenten dat een kamer in een studentenhuis zonder campuscontract huurde. Het aandeel 
respondenten dat onder voorwaarde van een campuscontract huurde is relatief groot, maar dat is te 
verklaren doordat veel van de benaderde respondenten oud-huurders van Vestide zijn. Wanneer wordt 
gekeken naar de locatie waar de respondenten in een studentenwoning hebben gewoond, blijkt dat het 
centrum van Eindhoven (13,2%) en de wijken Oud-Woensel (16,0%), Oud-Strijp (11,4%), Oud-Stratum 
(9,6%), Oud-Gestel (8,5%) en Erp (7,8%) het meest populair waren. Ruim de helft van de respondenten 
heeft minder dan vijf jaar in Eindhoven in een studentenwoning gewoond wanneer zij gaan verhuizen 
(hiervoor is de woonduur in eventueel meerdere studentenwoningen bij elkaar opgeteld). Wel heeft 
ongeveer 95% van de respondenten minimaal twee jaar in Eindhoven in een studentenwoning gewoond 
voordat zij verhuisden naar een zelfstandige woning. Na twee jaar kunnen de respondenten een redelijk 
beeld van de stad en de woningmarkt in de regio hebben gevormd, waardoor ze hun woonwensen 
enigszins hebben kunnen afstemmen op de regionale woningmarkt. De respondenten die langer dan vijf 
jaar in Eindhoven hebben gewoond zouden, mits zij zich op tijd hebben ingeschreven, ook een redelijke 
inschrijftijd bij een woningcorporatie opgebouwd kunnen hebben. 



52 | A f s t u d e e r s c r i p t i e   

 

 
Tabel 10 Woonervaring student 

Studentenwoning Aantal Percentage 

Kamer in een studentenhuis met gedeelde voorzieningen, met campuscontract 134 47,7 

Kamer in studentenhuis met gedeelde voorzieningen, zonder campuscontract 87 31,0 

Studenteneenheid met eigen voorzieningen, met campuscontract 56 19,9 

Kamer bij hospita 4 1,4 

Verhuurder studentenwoning Aantal Percentage 

Vestide 186 66,2 

Trudo 1 0,4 

Wooninc. 1 0,4 

Particuliere verhuurder / belegger 84 29,9 

Familie / bekenden 5 1,8 

Hospita 4 1,4 

Wijk van studentenwoning Aantal  Percentage 

Begijnenbroek 5 1,8 

Centrum Eindhoven 37 13,2 

De Laak 15 5,3 

Dommelbeemd 9 3,2 

Erp 22 7,8 

Halve Maan 10 3,6 

Kortonjo 7 2,5 

Meerhoven 1 0,4 

Ontginning 8 2,8 

Oud-Gestel 24 8,5 

Oud-Stratum 27 9,6 

Oud-Strijp 32 11,4 

Oud-Tongelre 17 6,0 

Oud-Woensel 45 16,0 

Putten 5 1,8 

Rozenknopje 15 5,3 

Onbekend 2 0,7 

Periode in Eindhoven gewoond Aantal Percentage 

Korter dan 1 jaar 5 1,8 

1 - 2 jaar 10 3,6 

2 - 3 jaar 32 11,4 

3 - 4 jaar 40 14,2 

4 - 5 jaar 64 22,8 

Langer dan 5 jaar 130 46,3 

Totaal 281 100,0 

5.2.4. Inschrijftijd bij woningcorporatie 
De inschrijftijden die de respondenten op het moment van verhuizen hebben opgebouwd bij een 
woningcorporatie zijn erg uiteenlopend. Het aantal respondenten is redelijk gelijk verdeeld over de acht 
categorieën van 0-1 jaar tot langer dan 7 jaar. Ongeveer 17% had helemaal geen inschrijftijd opgebouwd. 
Slechts 48% van de respondenten had een inschrijftijd opgebouwd van minimaal 4 jaar. Dit is een 
inschrijftijd waarmee redelijk goed een woning te realiseren is bij bijvoorbeeld Woonbedrijf. Bij 
inschrijftijden korter dan 4 jaar is het vaak al een stuk lastiger om een geschikte woning te vinden via 
Woonbedrijf of ‘Thuis, bij minder dan 3 jaar inschrijftijd (26%) is het vrijwel onmogelijk om in Eindhoven 
een sociale huurwoning te realiseren bij een corporatie met een toewijzingssysteem met inschrijftijd. 
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Figuur 18 

Tabel 11 

Inschrijftijd bij woningcorporatie Aantal Percentage 

Minder dan 1 jaar 26 9,3 

1-2 jaar 21 7,5 

2-3 jaar 25 8,9 

3-4 jaar 27 9,6 

4-5 jaar 45 16,0 

5-6 jaar 40 14,2 

6-7 jaar 29 10,3 

langer dan 7 jaar 21 7,5 

Ik had geen inschrijftijd, ik maakte gebruik van kansrijkhuren.nl 16 5,7 

n.v.t. 31 11,0 

Totaal 281 100,0 

 
Uit de analyse van de relaties tussen de inschrijftijd en overige kenmerken van de doelgroep blijkt dat 
degenen die een studentenkamer met gedeelde voorzieningen en campuscontract huurden, gemiddeld een 
significant langere inschrijftijd hebben opgebouwd dan degenen die een studentenkamer zonder 
campuscontract van een particulier huurden (Bijlage 5, 5.1 A). Een range van de inschrijftijden is 
weergegeven in de boxplot in Figuur 18.  
 
Naast dit verband bestaat het idee dat niet iedere student zich aan het begin van zijn/haar studie inschrijft 
bij een woningcorporatie in Eindhoven. Daarom is gekeken naar het verband tussen de woonduur in 
Eindhoven en de inschrijftijd bij een woningcorporatie in de regio. Opvallend aan onderstaande tabel, Tabel 
12, is dat bijna 48% (134/281) van de studenten zich niet direct wanneer zij in Eindhoven gaan wonen, 
inschrijft bij een woningcorporatie. Voor veel van hen betekent dit dat zij niet voldoende inschrijftijd 
hebben opgebouwd wanneer zij het einde van hun studietijd naderen en hun studentwoning willen of 
moeten verlaten. Een klein deel van de doelgroep lijkt zich juist al voordat ze in Eindhoven op kamers gaan, 
in te hebben geschreven bij een woningcorporatie in de regio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



54 | A f s t u d e e r s c r i p t i e   

 

Tabel 12 

Periode in 

Eindhoven 

Inschrijftijd woningcorporatie 

Geen < 1 

jaar 

1-2 

jaar 

2-3 

jaar 

3-4 

jaar 

4-5 

jaar 

5-6 

jaar 

6-7 

jaar 

> 7 

jaar 

Totaal 

< 1 jaar 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5 

1 - 2 jaar 0 3 3 2 1 1 0 0 0 10 

2 - 3 jaar 8 3 2 3 3 7 3 2 1 32 

3 - 4 jaar 10 3 3 5 7 6 2 2 2 40 

4 - 5 jaar 8 4 4 5 9 19 12 2 1 64 

> 5 jaar 21 9 8 10 7 12 23 23 17 130 

Totaal 47 26 21 25 27 45 40 29 21 281 

5.2.5. Verhuismotief 
Mensen kunnen verschillende redenen hebben om te verhuizen naar een nieuwe woning of nieuwe 
woonplaats. De doelgroep hoogopgeleide starters die in dit onderzoek zijn opgenomen zijn allemaal 
verhuisd vanuit een studentenwoning in Eindhoven, sommigen terwijl ze nog studeerden, anderen nadat ze 
waren afgestudeerd. De meesten hebben in ieder geval al meerdere jaren in een studentenwoning in 
Eindhoven gewoond. De meest voorkomende redenen zijn dan ook dat ze het studentenhuis waren 
ontgroeid en zelfstandig wilden wonen (71%), en dat ze groter wilden wonen (47%). Daaropvolgend 
worden de redenen gedwongen verhuizing door bijvoorbeeld een campuscontract (35%), en een 
veranderde huishoudenssamenstelling (34%) het meest genoemd (Tabel 13).  
 
Tabel 13 

Verhuismotieven Aantal keer dit 
antwoord 
gegeven 

Percentage van aantal 
respondenten dat dit 
antwoord heeft gegeven 

Studentenhuis ontgroeid / ik wilde zelfstandig wonen 199 70,8% 

Ik wilde groter wonen 133 47,3% 

Gedwongen verhuizing 98 34,9% 

Huishoudenssamenstelling 96 34,2% 

Inkomensstijging 59 21,0% 

Nieuwe arbeidssituatie 51 18,1% 

Ik wilde een buitenruimte 36 12,8% 

Locatie van nieuwe baan 13 4,6% 

Anders 12 4,3% 

Totaal 697 248,0% 

 
Omdat een redelijk groot percentage van de doelgroep nog niet blijkt te zijn afgestudeerd als zij de 
overstap maken van een studentenwoning naar een reguliere woning, is het interessant om te weten wat 
specifiek hun kenmerken en verhuismotieven zijn. Een overzicht van de analyses daarvoor zijn te vinden in 
Bijlage 5, 5.1 B. Daaruit blijkt dat nog niet afgestudeerden relatief vaker samenwonend zijn, ze significant 
jonger zijn (T-test df=278, p=0,000, mean difference=-1,802) en gemiddeld een iets kortere inschrijftijd 
lijken te hebben dan wel afgestudeerden (T-test df=248, p=0,054, mean difference= -0,60139). Er is geen 
verband met het type studentenwoning of de verhuurder ervan. Voor veruit de meeste hoogopgeleide 
starters is de verhuisreden dat zij het studentenhuis waren ontgroeid en zelfstandig wilden wonen. Deze 
reden wordt ongeveer even vaak genoemd door nog niet afgestudeerden (76%), als door alumni (68%). Dit 
geldt ook voor de verhuisreden groter willen wonen, die door 46% van de niet afgestudeerden en 48% van 
de wel afgestudeerden werd genoemd. Niet afgestudeerden verhuizen wél relatief vaker vanwege 
verandering in de huishoudenssamenstelling dan alumni (Χ²=26,418, df=1, p=0,000). In de meeste gevallen 
houdt dit in dat ze gaan samenwonen. Vrijwel alle andere verhuisredenen worden vaker genoemd door wel 
afgestudeerden. Zo worden een nieuwe arbeidssituatie en locatie van de nieuwe baan vaker genoemd, 
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net zoals inkomensstijging. Ook gedwongen verhuizing is vaker een reden voor wel afgestudeerden om de 
studentenwoning te verlaten. Voor wel 43% van de alumni was dit een van de verhuisredenen. Dit zal voor 
de meesten te maken hebben met het campuscontract, waardoor zij binnen drie tot zes maanden na 
afstuderen de studentenwoning moeten verlaten. Toch geeft ook 18% van de niet afgestudeerden 
gedwongen verhuizing als verhuisreden aan. Mogelijk hangt dit samen met een gedwongen verhuizing van 
een wel afgestudeerde partner. Een andere reden kan zijn dat de huisbaas van een particulier 
studentenhuis geen omzetvergunning had aangevraagd, waardoor niet meer dan twee studenten in één 
huis mochten wonen (Gemeente Eindhoven, 2014). Hier werd vanaf 2011 strenger op gecontroleerd door 
de gemeente, waardoor studentenhuizen waar geen vergunning voor was opgeheven moesten worden en 
de bewoners gedwongen moesten verhuizen. Degenen die nog niet zijn afgestudeerd maar al wel hun 
studentenwoning verruilen voor een reguliere woning, doen dit dus meestal ook omdat ze de 
studentenwoning zijn ontgroeid en groter willen wonen. Ook lijkt het dat de stap om de studentenwoning 
te verlaten eerder wordt gezet wanneer de verhuisreden de huishoudenssamenstelling is. 
 
Reden om in de regio te blijven wonen 
Naast de redenen om naar een zelfstandige woning te verhuizen, is er natuurlijk ook de keuze om in de 
regio Eindhoven te blijven wonen of naar een andere regio te vertrekken. In dit onderzoek zijn alleen de 
personen meegenomen die in de regio zijn gebleven, aan hen is gevraagd wat daarvoor hun reden was. De 
meest genoemde redenen zijn het hebben van vrienden/sociaal netwerk in de regio (67%), het hebben 
van een baan in de regio (51%) en het nog studeren in Eindhoven (38%). Ook de goede arbeidsmarkt 
(27%), een partner die in de regio woont (24%) en de stedelijke woonomgeving (22%) werden redelijk 
vaak genoemd. Opvallend is dat aspecten van de woningmarkt en woonomgeving erg weinig genoemd 
worden als reden om in deze regio te blijven wonen. Hierbij is het de vraag of die aspecten minder 
belangrijk gevonden worden, of dat deze aspecten in de regio niet goed genoeg zijn voor de doelgroep om 
als aantrekkingskracht te fungeren. Een goed woningaanbod wordt door slechts 7% van de respondenten 
genoemd als reden om in de regio te blijven wonen, 3% noemt de aanwezige woonmilieus, 4% noemt de 
groene woonomgeving en 9% het aanbod van culturele activiteiten. Van alle genoemde aspecten van de 
woningmarkt is de stedelijke woonomgeving veruit het meest genoemd, daarna de culturele activiteiten en 
pas daarna het ‘goede woningaanbod’, de groene (woon) omgeving en de aanwezige woonmilieus. Het lijkt 
er op dat voor veel respondenten met name het ‘in de stad blijven wonen’ een belangrijke omgevingsfactor 
is om in de regio te blijven wonen. Maar ook dit komt pas ná de sociale aspecten, het hebben van een baan 
in deze regio of het nog in Eindhoven studeren. 
 
Tabel 14 

Redenen om in de regio te blijven Aantal keer dit 
antwoord 

gegeven 

Percentage van aantal 
respondenten dat dit 

antwoord heeft gegeven 

Vrienden / sociaal netwerk 188 66,9% 

Ik heb/had een baan in deze regio 144 51,2% 

Ik studeer(de) nog in Eindhoven 107 38,1% 

Goede arbeidsmarkt 76 27,0% 

Mijn partner woont hier / wilde hier blijven wonen 67 23,8% 

Stedelijke (woon) omgeving 61 21,7% 

Het is de regio waar ik ben opgegroeid 34 12,1% 

Aanbod van (culturele) activiteiten 26 9,3% 

Goed woningaanbod 20 7,1% 

Goed ondernemersklimaat 14 5,0% 

Groene (woon) omgeving 12 4,3% 

Aanwezige woonmilieus 9 3,2% 

Anders 18 6,4% 

Totaal 776 276,2% 
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1. Kenmerken van 
hoogopgeleide starters  
 

4. Concessies op de 
woonwensen 

3. Gerealiseerde 
woonsituatie  
 

2. Zoektocht en 
ervaren knelpunten  

5. Verhuis-
geneigdheid 
 

5.3. Zoektocht naar een zelfstandige woning 
De manier waarop wordt gezocht naar een zelfstandige woning kan per persoon verschillen. De verschillen 
kunnen onder andere liggen in de intensiteit van de zoektocht, door het aantal bezichtigde woningen of de 
duur van de zoektocht, of de zoekkanalen die zijn gebruikt, de woningcorporaties of verhuurders waarbij 
naar een woning is gezocht. Maar ook zullen er verschillen zijn in de knelpunten die worden ervaren in de 
zoektocht, en ook die kunnen invloed hebben op de manier van zoeken. In deze paragraaf wordt 
geanalyseerd wat de kenmerken zijn van de zoektocht naar een woning door de doelgroep hoogopgeleide 
starters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. a) Wat zijn de kenmerken van de zoektocht naar een woning en welke knelpunten in de zoektocht 
worden ervaren door hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven? 
b) Wat is de relatie tussen de kenmerken van de doelgroep en de knelpunten die zij ervaren? 

5.3.1. Hoe is er gezocht 
De manieren waarop hoogopgeleide starters zoeken naar een woning zijn beperkt tot de meest voor de 
hand liggende manieren, namelijk via woningcorporaties (71%), verhuurmakelaars (30%) en websites met 
woningaanbod zoals Funda.nl, Jaap.nl en in enkele gevallen Marktplaats.nl (55%). Daarnaast worden ook 
inzet van vrienden en familie (18%), en te koop en te huur borden (9%) redelijk vaak genoemd. Opvallend is 
dat inzet van social media zoals Facebook en Twitter nog erg weinig worden toegepast (4%). Een 
kanttekening bij de 71% die via een woningcorporatie heeft gezocht, is dat 78% van de respondenten 
aangeeft via kansrijkhuren.nl te hebben gezocht. Het aantal hoogopgeleide starters dat via een 
woningcorporatie zoekt is waarschijnlijk dus nog groter. Gemiddeld heeft iedere woningzoekende ongeveer 
twee verschillende zoekkanalen gebruikt. Een overzicht van gebruikte alle zoekkanalen is te vinden in 
Bijlage 5.2. A. Door de meeste respondenten is in hun zoektocht naar een woning via verschillende 
woningcorporaties gezocht. Onder de respondenten zijn Woonbedrijf en kansrijkhuren.nl van Trudo en 
Wooninc. het meest gebruikt. 75% van de respondenten heeft aangegeven via Woonbedrijf te hebben 
gezocht en 78% via kansrijkhuren.nl (78% heeft aangegeven bij Wooninc. en/of Trudo naar een woning te 
hebben gezocht). Het percentage dat heeft aangegeven via een particuliere verhuurder naar een woning te 
hebben gezocht is slechts 6%, dit is te verklaren doordat dit antwoord alleen kon worden gegeven onder de 
optie ‘anders, namelijk…’. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk meer in de buurt van de 30% en 55% die 
hebben aangegeven via verhuurmakelaars en websites als funda.nl te hebben gezocht naar een woning. 
 
De intensiteit van de zoektocht is naast het aantal gebruikte zoekkanalen ook af te lezen aan het aantal 
bezichtigde koopwoningen of op hoeveel huurwoningen er is gereageerd. Er is door slechts 17% 
hoogopgeleide starters gezocht naar een koopwoning. Van de 88% die een huurwoning zocht hebben 
veruit de meesten op één tot vijf woningen per maand gereageerd (62% van alle woningzoekenden), 15% 
op vijf tot tien woningen per maand, en 11% op meer van tien woningen per maand (zie Bijlage 5.2. A). 

5.3.2. Waarnaar is gezocht 
Aan de respondenten is de vraag voorgelegd of zij de eerste zelfstandige woning voor een korte (0 tot 3 
jaar), of langere termijn wensten (langer dan 3 jaar). Tot drie jaar lijkt enigszins kort, maar aangezien de 
doelgroep starters in het algemeen nog erg mobiel blijkt te zijn, is dit een passende termijn. Ongeveer 47% 
van de respondenten geeft aan op zoek te zijn geweest naar een woning voor de korte termijn (0 tot 3 
jaar). Bijna 51% zocht een woning voor de middellange termijn (3 tot 10 jaar), en slechts 2% was op zoek 
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naar een woning voor de lange termijn (langer dan 10 jaar) (Tabel 15). Het relatief grote aandeel dat op 
zoek was naar een woning voor slechts 0 tot 3 jaar, heeft overigens gezocht naar een huurwoning. Dit geeft 
wel aan dat een groot deel van de doelgroep nog flexibel wil zijn in de eerste paar jaar na de 
studentenwoning, of financieel gezien een tussenstap nodig heeft voordat de stap naar een volgende 
woning gezet gaat worden. Overigens blijken WO’ers vaker naar een woning voor de korte termijn te 
zoeken dan HBO’ers (Tabel 16), en wensen degenen die in een zelfstandige studenteneenheid hebben 
gewoond relatief vaker een woning voor de middellange tot lange termijn (tabel 17). 
 
Tabel 15 

Woning korte/lange termijn Aantal Percentage 

Ik zocht een woning voor de korte termijn (0 tot 3 jaar) 132 47,0 

Ik zocht een woning voor de middellange termijn (3 tot 10 jaar) 143 50,9 

Ik zocht een woning voor de lange termijn, waar ik gedurende lange tijd wilde blijven 
wonen (langer dan 10 jaar) 

6 2,1 

Totaal 281 100,0 

 
Tabel 16 

Opleidingsniveau 
Χ²=6,042, df=1, p= 
0,014 

Woning voor korte of lange termijn 

Woning voor korte termijn (0 
tot 3 jaar) 

Woning voor middellange tot lange termijn 
(langer dan 3 jaar) 

Totaal 

WO N 120 120 240 

% 91% 81% 85% 

HBO N 12 29 41 

% 9% 19% 15% 

Totaal N 132 149 281 

% 100% 100% 100% 

 
Tabel 17 

Studentenwoning 
Χ² = 10,215, df = 2, p = 0,006 

Woning voor korte of lange termijn  

Woning voor 
korte termijn (0 

tot 3 jaar) 

Woning voor middellange tot 
lange termijn (langer dan 3 

jaar) 
Totaal 

Kamer in een studentenhuis met gedeelde 
voorzieningen, met campuscontract 

N 66 68 134 

% 50% 46% 48% 

Kamer in studentenhuis met gedeelde 
voorzieningen, zonder campuscontract 

N 50 41 91 

% 38% 28% 32% 

Studenteneenheid met eigen voorzieningen, 
met campuscontract 

N 16 40 56 

% 12% 27% 20% 

Totaal 
N 132 149 281 

% 100% 100% 100% 

 
In de zogenaamde ‘ijzeren driehoek van de volkshuisvesting’ komen drie aspecten van het woningaanbod 
naar voren, namelijk de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van huisvesting. Deze dimensies 
worden onder andere in de gemeente Eindhoven gebruikt om de prestaties van corporaties te beschrijven, 
maar het zijn ook de dimensies die een woningzoekende tegen elkaar moet afwegen in de keuze voor een 
woning. Als bijvoorbeeld de dimensie betaalbaarheid het meest belangrijk wordt gevonden, dan is het 
waarschijnlijk dat er op kwaliteit of beschikbaarheid eerder concessies gedaan worden. Op de vraag welk 
aspect voor de respondenten het meest belangrijk was in de keuze voor een woning, wordt kwaliteit het 
meest genoemd (locatie 25%, fysieke kenmerken 35%), daarna de betaalbaarheid van de woning (prijs 21%) 
en als derde de beschikbaarheid (15%) (Tabel 18). Opvallend is dat nog bijna 15% van de respondenten de 
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tijdige beschikbaarheid het meest belangrijk vond, boven de drie andere toch niet onbelangrijke aspecten. 
Bij deze respondenten zal de urgentie om te verhuizen waarschijnlijk erg hoog geweest zijn.  
 
Tabel 18 

Belangrijkste rol in woningkeuze Aantal Percentage 

De locatie van de woning 70 24,9 

De fysieke kenmerken van de woning (zoals woningtype en grootte) 97 34,5 

De prijs van de woning 60 21,4 

De tijdige beschikbaarheid van de woning 41 14,6 

Anders 13 4,6 

Totaal 281 100,0 

 
Wanneer wordt gekeken naar de relatie tussen het verhuismotief ‘gedwongen verhuizing’ en de tijdige 
beschikbaarheid van de woning als belangrijkste rol in de woningkeuze aangeven, blijkt hier geen significant 
verband tussen te bestaan. Gedwongen verhuizing door een campuscontract leidt dus niet bij iedereen tot 
een urgente woonwens. Degenen die als knelpunt hebben aangegeven dat zij de studentenwoning te snel 
moesten verlaten (8%), blijken de tijdige beschikbaarheid van de woning wel significant vaker de 
belangrijkste rol in de woningkeuze te laten spelen (Bijlage 5.2. A). Deze en andere knelpunten worden in 
de volgende paragraaf verder besproken. 

5.3.3. Knelpunten in de zoektocht 
Welke knelpunten hoogopgeleide starters hebben ervaren in hun zoektocht naar hun eerste zelfstandige 
woning in de regio Eindhoven, zegt iets over de moeilijkheden die zij moeten overkomen om een woning te 
vinden. Deze moeilijkheden hebben betrekking op hun persoonlijke situatie betreffende bijvoorbeeld 
financiën of op de woningmarkt in de regio Eindhoven en de regels omtrent de toewijzing van woningen. 
Een overzicht van de knelpunten is weergegeven in Tabel 19. De knelpunten die het meest zijn ervaren 
door hoogopgeleide starters, zijn de Te lange wachttijd voor sociale huurwoningen (33%), geen/te weinig 
(betaalbare) huurwoningen in de vrije/particuliere huursector (28%), Geen/te weinig (betaalbaar) aanbod in 
de gemeente waar ik wil wonen (27%), Ik/wij verdien(en) te weinig voor een vrije sector huurwoning (27%), 
Er worden te veel woningen specifiek voor o.a. ouderen en gezinnen aangeboden i.p.v. voor starters (25%) 
en Ik had mij/wij hadden ons te laat ingeschreven bij een woningcorporatie (24%). 
 
Daarnaast werd door 18% van de respondenten ook Ik/wij verdien(en) te veel voor een sociale huurwoning 
genoemd, door 17% financiële onzekerheid en ook Ik had/wij hadden geen vast contract en daardoor 
geen/weinig hypotheekmogelijkheden werd door 17% ervaren. 8% gaf aan de studentenwoning te snel te 
hebben moeten verlaten, waardoor de urgentie het moeilijker maakte om een geschikte woning te vinden. 
Slechts 3% van de respondenten gaf aan te weinig kennis te hebben gehad van de werking van de 
woningmarkt. Te weinig moeite hebben gedaan en een studieschuld die in de weg stond wordt door slechts 
een klein deel van de hoogopgeleide starters als knelpunt ervaren, respectievelijk 1,4% en 1,1%. 
 
Tabel 19 

Ervaren knelpunten Aantal Percentage van 
respondenten die dit 

antwoord heeft gegeven 

De wachttijd voor een sociale huurwoning is veel te lang 93 33,1% 

Geen/te weinig (betaalbare) huurwoningen in de vrije/particuliere 
huursector met gewenste kenmerken 

79 28,1% 

Geen/te weinig (betaalbaar) aanbod in de gemeente waar ik wil wonen 76 27,0% 

Ik/wij verdien(en) te weinig voor een vrije sector huurwoning 75 26,7% 

Er worden te veel woningen specifiek voor o.a. ouderen en gezinnen 
aangeboden i.p.v. voor starters 

71 25,3% 

Ik had mij/wij hadden ons te laat ingeschreven bij een woningcorporatie 68 24,2% 

Ik/wij verdien(en) te veel voor een sociale huurwoning 50 17,8% 

Financiële onzekerheid 47 16,7% 
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Ik had/wij hadden geen vast contract en daardoor geen/weinig 
hypotheekmogelijkheden 

47 16,7% 

Geen/te weinig (betaalbaar) aanbod in de buurt/wijk waar ik wil wonen 42 14,9% 

Ik moest mijn studentenwoning te snel na het afstuderen verlaten 22 7,8% 

Ik had/wij hadden (te) weinig kennis van de werking van de 
woningmarkt in de regio 

17 6,0% 

Ik was/wij waren (te) kritisch 14 5,0% 

Geen/te weinig (betaalbare) koopwoningen met gewenste kenmerken 
(type, grootte, etc.) 

14 5,0% 

Te weinig informatie beschikbaar over het aanbod/de werking van de 
woningmarkt 

8 2,8% 

Ik deed/wij deden te weinig moeite om een woning te vinden 4 1,4% 

Studieschuld stond in de weg van hypotheekmogelijkheden 3 1,1% 

Totaal 730 260% 

 
Ondanks alle knelpunten geeft ruim 64% van de respondenten aan binnen een half jaar een woning te 
hebben gevonden (Tabel 20). Ongeveer 30% geeft aan een half jaar tot een jaar over de zoektocht naar een 
woning te hebben gedaan, en slechts 6% van de woningzoekenden heeft langer dan een jaar over de 
zoektocht gedaan. Dit is niet een erg hoog percentage, maar het betekent wel dat in sommige gevallen het 
vinden van een woning toch erg lastig is. Dit wordt bevestigd door de bijna 11% respondenten die aangeeft 
dat ze de zoektocht naar een woning ‘erg moeilijk’ vonden, en daarnaast nog eens 22% die het een beetje 
moeilijk vond. Toch zijn er ook respondenten die het ‘erg gemakkelijk’ vonden (14%). Het is aannemelijk dat 
er een verband bestaat tussen bepaalde eigenschappen van de doelgroep of de zoektocht en hoe moeilijk 
het was om een woning te vinden. Uit een Anova test naar het verband tussen de inschrijftijd bij een 
woningcorporatie en hoe moeilijk het was een woning te vinden, blijkt inderdaad dat het significant 
gemakkelijker wordt naarmate de inschrijftijd langer is. De gemiddelde inschrijftijden zijn af te lezen in 
Figuur 19. Er is geen significant verband ontdekt tussen de inschrijftijd en de duur van de zoektocht. Het is 
mogelijk dat degenen met voldoende inschrijftijd langer zoeken of wachten tot de ‘perfecte’ woning voorbij 
komt, omdat zij in de luxe positie zitten dat ze niet iedere kans hoeven aan te grijpen.  
 
Tabel 20 

Duur van de zoektocht Aantal Percentage 

Minder dan 0,5 jaar 181 64,4 

0,5 - 1 jaar 83 29,5 

1 jaar - 2 jaar 12 4,3 

2 jaar - 3 jaar 3 1,1 

Langer dan 3 jaar 2 0,7 

Hoe moeilijk om woning te vinden Aantal Percentage 

Erg gemakkelijk 39 13,9 

Redelijk gemakkelijk 99 35,2 

Niet moeilijk, niet gemakkelijk 51 18,1 

Een beetje moeilijk 62 22,1 

Erg moeilijk 30 10,7 

Totaal 281 100,0 
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Figuur 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft welke knelpunten ervaren 
In dit onderzoek wordt verondersteld dat knelpunten in de zoektocht naar een woning, kunnen leiden tot 
concessies op de woonwensen. In voorgaande paragraaf is al gebleken dat de ervaren knelpunten het 
volgens de respondenten moeilijker maken om een woning te vinden. Daarom is het interessant om te 
weten of hoogopgeleide starters door bepaalde kenmerken een knelpunt vaker ervaren dan anderen. De 
verwachting is bijvoorbeeld dat degenen met een korte woonduur en korte inschrijftijd vaker de 
knelpunten ‘te laat ingeschreven’ en ‘inschrijftijd bij corporaties te lang’ ervaren.  
 
Inschrijftijd bij een woningcorporatie 
Er bestaat een significant verband tussen de inschrijftijd bij een woningcorporatie en het aantal ervaren 
knelpunten (Pearson Corralation= -0,236, p=0,000). Dit betekent dat het aantal knelpunten afneemt met 
een langere inschrijftijd (Bijlage 5.2 B). Daarnaast blijken degenen die financiële onzekerheid als knelpunt 
hebben ervaren, zich te laat hebben ingeschreven bij een woningcorporatie, dat er te weinig betaalbaar 
aanbod in de gewenste gemeente en/of in de gewenste buurt of wijk is, en dat er te weinig betaalbare 
huurwoningen in de particuliere huursector worden aangeboden, allemaal een kortere inschrijftijd te 
hebben opgebouwd dan degenen die deze knelpunten niet hebben ervaren. Dit wordt aangetoond door te 
T-tests in Bijlage 5.2. B. Er blijkt overigens geen significant verband te zijn tussen de ervaren knelpunten en 
de woonduur in Eindhoven. 
 
Geslacht 
Vrouwen blijken meer knelpunten te ervaren in hun zoektocht naar een woning dan mannen (Bijlage 5.2. 
B). Dit kan met verschillende aspecten samenhangen. Bijvoorbeeld dat hun huishoudensinkomen over het 
algemeen wat lager is dan dat van mannen. Maar het is ook mogelijk dat vrouwen bepaalde 
omstandigheden in de zoektocht eerder ervaren als een knelpunt dan mannen. Vrouwen geven vaker aan 
financiële onzekerheid te hebben ervaren (29% vrouwen, 10% mannen), te weinig te verdienen voor een 
vrije sector huurwoning (35% vrouwen, 22% mannen), geen vast contract te hebben en daardoor 
geen/weinig hypotheekmogelijkheden (24% vrouwen, 13% mannen), en ze hebben zich vaker te laat 
ingeschreven bij een woningcorporatie (35% vrouwen, 18% mannen). Ruim 33% van de hoogopgeleide 
starters die een woning in de regio Eindhoven hebben gerealiseerd, geeft aan de lange wachttijd voor een 
sociale huurwoning als knelpunt te hebben ervaren. Weer geven vrouwen vaker dan mannen aan dit als 
knelpunt te hebben ervaren. Ook het knelpunt dat er te veel woningen specifiek voor o.a. ouderen en 
gezinnen worden aangeboden i.p.v. voor starters wordt vaker door vrouwen dan door mannen ervaren.  
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Huishoudensinkomen 
Een ander interessant verband bestaat tussen het huishoudensinkomen en de ervaren knelpunten. 
Degenen met een huishoudensinkomen van meer dan 3000,- euro per maand ervaren significant minder 
knelpunten dan degenen met een inkomen tussen 2000 en 3000 euro per maand (Figuur 20 en Bijlage 5.2 
B). De huishoudens met een inkomen van 2000 tot 3000 euro per maand geven relatief vaker aan dat zij 
het te veel verdienen voor een sociale huurwoning als knelpunt ervaren in de zoektocht naar een woning. Zij 
hebben keuze uit minder aanbod omdat ze denken dat de sociale huurwoningen voor hen afvallen, 
waardoor ze zijn aangewezen op het aanbod van particuliere verhuurders en beleggers of koopwoningen. 
De huishoudens met een inkomen van meer dan 3000 euro per maand, geven dit knelpunt juist niet vaak 
aan. Het verband tussen het huishoudensinkomen en het te weinig verdienen voor een vrije sector 
huurwoning is niet significant. Maar het is wel opvallend dat gemiddeld 27% van alle hoogopgeleide 
starters aangeeft dit knelpunt te ervaren, en slechts 9% van de huishoudens met een inkomen van 3000 
euro of meer. De inkomens vanaf 3000 euro per maand (14%), ervaren dus minder knelpunten in de 
zoektocht met betrekking tot de realisatie van een huurwoning. Vermoedelijk hebben zij vanwege hun 
hogere inkomen voldoende keuze in de vrije sector of kiezen zij eerder voor een koopwoning, en niet zijn 
aangewezen op de (goedkopere) sociale huurwoningen en hebben ook geen inschrijftijd nodig. Zij geven 
dan ook minder vaak aan het knelpunt te hebben ervaren dat ze zich te laat hebben ingeschreven bij een 
woningcorporatie. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opleidingsniveau 
Het wel of niet ervaren van knelpunten hangt ook samen met het opleidingsniveau. HBO’ers ervaren 
relatief meer knelpunten. HBO’ers ervaren de knelpunten financiële onzekerheid, geen/te weinig 
(betaalbaar) aanbod is in de gewenste buurt/wijk, en niet voldoende betaalbare en geschikte 
koopwoningen in de regio Eindhoven, relatief vaker dan WO’ers. De reden waarom zij deze vaker ervaren is 
onduidelijk. Ook geven HBO’ers vaker aan dat de wachttijd voor een sociale huurwoning veel te lang is. 
Waarschijnlijk doordat zij vaker minder inschrijftijd hebben bij een woningcorporatie. 
 
Studentenwoning en verhuurder studentenwoning 
Degenen die een studentenkamer zonder campuscontract hebben gehuurd (dus niet van Vestide), geven 
bijna dubbel zo vaak aan dat zij zich te laat bij een woningcorporatie hebben ingeschreven dan degenen die 
hun kamer wel van Vestide hebben gehuurd. Dit impliceert dat zij minder goed op de hoogte waren van de 
mogelijkheid om zich bij Woonbedrijf of een andere corporatie in de regio in te schrijven. Geen/te weinig 

Figuur 20 
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(betaalbaar) aanbod in de gewenste gemeente wordt ook vaker als knelpunt ervaren door degenen die hun 
studentenkamer van een particulier of belegger hebben gehuurd. Oud huurders van Vestide hadden hier 
waarschijnlijk minder vaak moeite mee, omdat ze vaak meer inschrijftijd hadden opgebouwd en dus ook 
meer kans maakten op een sociale (en betaalbaarder) huurwoning. Hetzelfde geldt voor het knelpunt dat 
er geen of te weinig betaalbare huurwoningen in de vrije/particuliere huursector zijn.  

5.3.4. Conclusie zoektocht en knelpunten 
De manieren waarop hoogopgeleide starters zoeken naar een woning blijken grotendeels beperkt tot de 
woningcorporaties, verhuurmakelaars en websites met woningaanbod zoals Funda.nl en Jaap.nl. Inzet van 
social media wordt nog erg weinig toegepast. Ongeveer 47% van de hoogopgeleide starters geeft aan op 
zoek te zijn geweest naar een woning voor de korte termijn (0 tot 3 jaar). Veruit de meesten zoeken dan 
ook naar een huurwoning. Dit bevestigt dat de doelgroep nog flexibel wil zijn in de eerste paar jaar na de 
studentenwoning of dat er financieel gezien een tussenstap nodig is. In de keuze voor een woning wordt 
het aspect kwaliteit (locatie en fysieke kenmerken) door de meesten het belangrijkst gevonden, gevolgd 
door de betaalbaarheid en door slechts 15% de beschikbaarheid. Wanneer wordt gekeken naar de relatie 
tussen de tijdige beschikbaarheid van de woning als belangrijkste rol in de woningkeuze en het 
verhuismotief ‘gedwongen verhuizing’, blijkt hier geen significant verband te bestaan. Gedwongen 
verhuizing door een campuscontract leidt dus niet bij iedereen tot een urgente woonwens. 
 
33% van de hoogopgeleide starters geeft aan als knelpunt te hebben ervaren dat ‘de wachttijd bij een 
corporatie voor te lang is’. Dit hoge percentage geeft aan dat het voor een groot deel van de doelgroep 
problemen oplevert om een geschikte woning te vinden. Het is begrijpelijk dat woningcorporaties 
wachttijden hebben voordat er een woning beschikbaar is voor een woningzoekende, omdat deze 
woningen over het algemeen een stuk betaalbaarder zijn dan woningen in de particuliere sector. Maar 
hoogopgeleide starters behoren in de periode rond het afstuderen en in de start van hun carrière vaak wel 
tot de doelgroep die aanspraak maakt op een sociale huurwoning. Daarom zou het voorkomen moeten 
worden dat minstens een derde van de doelgroep moeite heeft om een sociale huurwoning te realiseren in 
de periode dat veel van hen het nodig hebben. Aangezien ook het totaal aantal knelpunten blijkt af te 
nemen wanneer iemand een langere inschrijftijd heeft opgebouwd, lijkt de inschrijftijd een relevant aspect 
in de realisatie van een woning door hoogopgeleide starters. Uit een Anova test naar het verband tussen de 
inschrijftijd en hoe moeilijk het was een woning te vinden, blijkt inderdaad dat het significant gemakkelijker 
wordt naarmate de inschrijftijd langer is. Er blijkt overigens geen significant verband te zijn tussen de 
ervaren knelpunten en de woonduur in Eindhoven, er speelt dus een ander aspect mee in het opbouwen 
van voldoende inschrijftijd. Dit wordt onderschreven door het gegeven dat degenen die een 
studentenkamer zonder campuscontract hebben gehuurd (dus niet van Vestide), bijna dubbel zo vaak 
aangeven dat zij zich te laat bij een woningcorporatie hebben ingeschreven dan degenen die hun kamer wel 
van Vestide hebben gehuurd. Dit impliceert dat zij minder goed op de hoogte waren van de mogelijkheid 
om zich bij Woonbedrijf of een andere corporatie in de regio in te schrijven.  
 
Een ander interessant verband is dat degenen met een inkomen van meer dan 3000 euro per maand, 
minder knelpunten ervaren dan degenen met een lager huishoudensinkomen. Vooral dat ze de knelpunten 
‘te veel verdienen voor een sociale huurwoning’ en ‘te laat hebben ingeschreven bij een woningcorporatie’ 
minder ervaren dan degenen met een lager inkomen, impliceert dat inschrijftijd uitwisselbaar is met een 
hoog inkomen. De huishoudens met een inkomen van 2000 tot 3000 euro per maand geven relatief vaker 
aan dat zij ‘te veel verdienen voor een sociale huurwoning’, maar ook dat ze ‘te weinig verdienen voor een 
vrije sector/particuliere huurwoning’, zij vallen schijnbaar het meest ‘tussen wal en schip’.  
 
Of de ontdekte verbanden ook blijken uit de gerealiseerde woning en gedane concessies wordt in de 
volgende paragrafen bekeken. 
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1. Kenmerken van 
hoogopgeleide starters  
 

4. Concessies op de 
woonwensen 

3. Gerealiseerde 
woonsituatie  
 

2. Zoektocht en 
ervaren knelpunten  

5. Verhuis-
geneigdheid 
 

5.4. Gerealiseerde woonsituatie en relatie met kenmerken van de doelgroep 
In de enquête is naar verschillende aspecten van de gerealiseerde woonsituatie gevraagd. Met deze data 
kunnen de gerealiseerde woonsituaties van de doelgroep worden omschreven aan de hand van drie 
hoofdaspecten, namelijk de locatiekenmerken, de fysieke woningkenmerken en de prijs en eigendomsvorm 
van de woning. In deze paragraaf wordt gestart met het bespreken van de gerealiseerde locatiekenmerken, 
wie deze kenmerken hebben gerealiseerd, en wat eventueel de invloed van de inschrijftijd hierop is 
geweest. Dit gebeurt aan de hand van het volgende conceptueel model met bijbehorende deelvragen: 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

3. a) Wat zijn de gerealiseerde woonsituaties van hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven?  
b) Wat is de relatie tussen de kenmerken van de doelgroep en de gerealiseerde woonsituatie? 
c) Wat is het verband van de kenmerken van de zoektocht en de ervaren knelpunten met de 
gerealiseerde woonsituatie? 

5.4.1. Locatiekenmerken van de woning 
In de enquête is gevraagd naar de postcode van de gerealiseerde woning, hieruit is afgeleid in welke 
gemeente en wijk de woning staat. Wanneer wordt gekeken naar de gemeenten waar de hoogopgeleide 
starters zijn gaan wonen na hun studentenwoning, wordt duidelijk dat veruit de meesten, ruim 91%, in de 
gemeente Eindhoven zijn blijven wonen (Tabel 21). Op zeer grote afstand volgen Geldrop met 3%, 
Veldhoven met 1% en de andere, veelal landelijke gemeenten, met minder dan 1%. Bij elkaar is ongeveer 
8% van de hoogopgeleide starters die in de regio Eindhoven zijn blijven wonen, niet in de gemeente 
Eindhoven gaan wonen, maar in een van de omliggende dorpen. De wijken waar de meeste hoogopgeleide 
starters uit Eindhoven terechtkomen na hun studentenwoning zijn Oud-Strijp (15%), Oud-Woensel (11%), 
Oud-Tongelre (8%), Erp (7%), Oud-Stratum (7%), Halve Maan (6%) en het centrum van Eindhoven (6%) 
(Figuur 21 en Bijlage 5.3. A) . Kanttekening bij deze percentages is wel dat de wijken niet allemaal even 
groot zijn, waardoor de percentages in de grote wijken niet per se door de populariteit ervan hoger 
uitvallen, maar wellicht ook door het grotere aanbod. Toch is de populariteit, om welke reden dan ook, van 
de wijken Oud-Strijp en Oud-Woensel niet te ontkennen, en valt het aantal personen dat in het centrum 
van Eindhoven is komen te wonen enigszins tegen. De populariteit van Oud-Strijp en Oud-Woensel zou 
verklaard kunnen worden doordat de wijken nog binnen de ring liggen, maar zonder de hogere woningprijs 
en de directe drukte van de binnenstad. Hetzelfde geldt voor Oud-Stratum. De andere populaire wijken, 
Oud-Tongelre, Erp en Halve Maan, liggen net buiten de ring en dus wat verder van het Centrum. De 
woningprijzen zijn in deze wijken wat lager dan binnen de ring, waardoor het waarschijnlijk makkelijker is 
om daar een betaalbare woning te realiseren (BIJLAGE 5.3 A). Omdat er in een groot aantal verschillende 
wijken wordt gewoond, wordt voor verdere analyse geen gebruik gemaakt van de gerealiseerde wijk, maar 
zijn de wijken onderverdeeld naar type woonmilieu. Hierbij is onderscheid gemaakt naar Centrum-Stedelijk, 
in dit geval het Centrum van Eindhoven en Helmond, Stedelijk binnen de ring, in dit geval de overige wijken 
binnen de ring, Stedelijk buiten de ring, Groenstedelijk, wijken zoals Meerhoven en Kortonjo die ruim zijn 
opgezet met veel groen, en Dorps/Landelijk, waaronder de omliggende dorpen en landelijk gebied in de 
regio Eindhoven vallen.  
 
Van de respondenten die een baan hebben, wonen de meesten (63%) op maximaal 10 kilometer van hun 
werk. 15% woont op 10 tot 25 kilometer van hun werk, ongeveer 7% op 25 tot 50 kilometer en 15% woont 
verder dan 50 kilometer van het werk af. De meesten die een baan hadden op het moment van verhuizen 
hebben een baan in of in de buurt van Eindhoven gevonden, maar nog een aanzienlijk aandeel moet met 
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de auto of het openbaar vervoer naar het werk. De afstand tot dagelijkse voorzieningen is voor slechts 10% 
van de respondenten verder dan één kilometer van de woning. Dit aspect lijkt dus voor de meeste 
hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven geen probleem te vormen.  

Tabel 21 

Gemeente  Aantal Percentage Percentage van bruikbare respons 

Bergeijk 1 0,4 0,4 

Bladel 1 0,4 0,4 

Deurne 2 0,7 0,7 

Eindhoven 256 91,1 92,4 

Geldrop 9 3,2 3,2 

Helmond 2 0,7 0,7 

Nuenen 1 0,4 0,4 

Oirschot 1 0,4 0,4 

Son en Breugel 1 0,4 0,4 

Veldhoven 3 1,1 1,1 

Totaal 277 98,6 100,0 

Missing (postcode onbekend) 4 1,4   

Totaal 281 100,0   

Woonmilieu Aantal Percentage Percentage van bruikbare respons 

Binnenstad 17 6,0 6,1 

Centrumstedelijk binnen ring 115 40,9 41,5 

Centrumstedelijk buiten ring 114 40,6 41,2 

Groenstedelijk 7 2,5 2,5 

Dorps/Landelijk 24 8,5 8,7 

Totaal 277 98,6 100,0 

Missing (postcode onbekend) 4 1,4   

Totaal 281 100,0   

Afstand tot werk Aantal Percentage Percentage van bruikbare respons 

0 - 5 km 74 26,3 41,6 

5 - 10 km 38 13,5 21,3 

10 - 25 km 27 9,6 15,2 

25 - 50 km 12 4,3 6,7 

Figuur 21 
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Verder dan 50 km 27 9,6 15,2 

Totaal 178 63,3 100,0 

Missing (geen werk) 103 36,7   

Totaal 281 100,0   

Afstand tot voorzieningen Aantal Percentage Percentage van bruikbare respons 

0 meter - 500 meter 129 45,9 45,9 

500 meter - 1 km 123 43,8 43,8 

1 km - 5 km 29 10,3 10,3 

Totaal 281 100,0 100,0 

 
Wie realiseert welke locatie 
Uit de analyse van de verbanden tussen de kenmerken van de doelgroep en de gerealiseerde woonsituatie 
blijkt dat de gemeente Eindhoven relatief vaker wordt gerealiseerd door eenpersoonshuishoudens 
(X²=7,947, df=1, p=0,005), WO’ers (X²=6,188, df=1, p=0,013), huishoudens zonder auto (X²=28,157, df=2, 
p=0,000) en naar het lijkt ook iets vaker door degenen met werk in Eindhoven (Bijlage 5.3 A). 
Alleenstaanden maken duidelijk minder vaak de stap naar een van de omliggende gemeenten. Dit sluit aan 
bij de algemene trend dat singles vaker in de stad gaan of blijven wonen vanwege het sociale aspect. 
Waarom WO’ers minder vaak naar een van de omliggende gemeenten verhuizen dan HBO’ers is 
onduidelijk. Het is mogelijk dat HBO’ers vaker naar een van de omliggende gemeenten verhuizen, omdat zij 
ook vaker daar vandaan komen. Maar dat zal moeten blijken uit de concessies die zijn gedaan op de 
gewenste gemeente. Van de 38% van de respondenten die in Eindhoven een baan hebben, woont slechts 
5% buiten Eindhoven. Van de 25% respondenten die buiten de gemeente Eindhoven werken, woont 90% 
ook in Eindhoven. Dit wijst erop dat de doelgroep graag in Eindhoven blijft wonen.  
 
Er zijn geen significante verbanden met de wijk of buurt ontdekt, doordat de verscheidenheid aan 
gerealiseerde wijken en buurten te groot is. Naar aanleiding van de trend dat alleenstaanden vaker in de 
stad wonen, is te verwachten dat er meer alleenstaanden in de binnenstad zouden wonen. Dit verband 
blijkt uit de analyse van de verbanden met het gerealiseerde woonmilieu echter niet ( X²=5.435, df=4, 
p=0,245) (Bijlage 5.3 A). Wellicht geven de concessies die gedaan worden op het woonmilieu meer 
duidelijkheid over waarom er niet meer alleenstaanden in de binnenstad zijn gaan wonen. Uit de literatuur 
is gebleken dat een reistijd van langer dan 45 minuten naar het werk voor veel mensen de bovengrens is. 
De afstand tot het werk is dan ook voor slechts 15% van degenen die een baan hebben groter dan 50 
kilometer. De enige kenmerken van de doelgroep die verband blijken te hebben met de afstand tot het 
werk, zijn de locatie van de baan en het autobezit. Vanaf een afstand groter dan 10 kilometer van het werk 
hebben relatief meer huishoudens een auto (X²=25,286, df=8, p=0,001). Het autobezit is echter 
waarschijnlijk eerder een gevolg van die afstand tot het werk. Hetzelfde geldt voor de relatie van het 
autobezit met het gerealiseerde woonmilieu. Huishoudens zonder auto wonen duidelijk minder vaak dorps 
of landelijk en huishoudens met twee of meer auto’s juist vaker (X²=24,492, df=8, p=0,002).  
 
Wat is de invloed van de inschrijftijd op de gerealiseerde woonsituatie 
De inschrijftijd die de starters hebben opgebouwd bij een woningcorporatie, blijkt geen significant verband 
te hebben met de gerealiseerde gemeente of soort woonmilieu. Er blijkt echter wel een verschil te zijn 
tussen het gerealiseerde stadsdeel Centrum en enkele andere stadsdelen (Anova Sum of Squares=108,459, 
df=7, p=0,005). Het is namelijk duidelijk dat de gemiddelde inschrijftijd van degenen die in het Centrum van 
Endhoven zijn gaan wonen een stuk lager is (Figuur 22). Het is aannemelijk dat dit komt doordat een groot 
deel van degenen die in het Centrum zijn gaan wonen, een commerciële huurwoning hebben gerealiseerd. 



66 | A f s t u d e e r s c r i p t i e   

 

5.4.2. Fysieke woningkenmerken 
In Tabel 22 is een overzicht weergegeven van de fysieke eigenschappen van de gerealiseerde woning van 
de hoogopgeleide starters. Veruit de meesten blijken na hun studentenwoning te zijn verhuisd naar een 
appartement. Bijna 35% verhuist naar een appartement zonder lift en ruim 38% naar een appartement met 
lift. Ruim 73% van de doelgroep gaat dus in een appartement wonen. Daarop volgt de rijtjeswoning met 
ongeveer 23%. In de enquête werd onder de categorie ‘anders’, de maisonnette/duplex woning nog zeven 
keer expliciet genoemd door de respondenten. Het zou kunnen dat enkele respondenten duplexwoningen 
tot de categorie ‘appartement zonder lift’ hebben benoemd. Opvallend is dat slechts één respondent 
aangeeft naar de steeds populairder wordende loftwoning te zijn verhuisd. Het is hierbij de vraag of dit 
komt door het kleine aanbod, of dat dit type woning toch niet populair is onder de doelgroep. Ook de 2-
onder-1-kapwoning en de vrijstaande woning worden erg weinig gerealiseerd door hoogopgeleide starters 
in de regio Eindhoven. Het is aannemelijk dat dit het gevolg is van een combinatie van het relatief lage 
aanbod van dit type woningen in de stad, en de hoge prijs van dit type woningen. Het aantal hoogopgeleide 
starters dat naar een woning is verhuisd waaraan nog veel geklust moest worden is laag, slechts 7%. Deels 
zal dit zijn doordat de meeste hoogopgeleide starters naar een huurwoning verhuizen, hier hoeft over het 
algemeen niet veel aan gedaan te worden door de huurder. Maar het is ook aannemelijk dat deze 
doelgroep te weinig tijd kan besteden aan een kluswoning vanwege afstuderen of een eerste baan. Veruit 
de meesten zijn dan ook verhuisd naar een woning waarin nog licht kluswerk verricht moest worden (73%), 
of zelfs naar een instapklare woning (20%).  
 
Ongeveer 75% van de hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven is na de studentenwoning in een 
woning van tussen de 50m² en 100m² gaan wonen. Ruim 12% ging in een woning kleiner dan 50m² wonen 
en de andere 12% in een woning groter dan 100m². Slechts een klein aandeel hiervan weet een woning 
groter dan 125m² te realiseren. De meeste hoogopgeleide starters realiseren een woning met twee tot vier 
kamers, namelijk 80%. Daarbinnen is een woning met drie kamers met bijna 36% het meest voorkomend. 
Opvallend is dat slechts 3% in een eenkamerappartement, dus een studio of loftwoning, is gaan wonen. De 
buitenruimte die mensen bij hun woning hebben is grotendeels afhankelijk van het type woning waar ze 
zijn gaan wonen. Veruit de meeste hoogopgeleide starters blijken een balkon of dakterras te hebben 
gerealiseerd (55%), wat niet vreemd is aangezien onder deze doelgroep ook het vaakst appartementen zijn 
gerealiseerd. Daarna is de tuin het meest gerealiseerd (28%). 10% heeft echter helemaal geen 
buitenruimte, en 5% heeft geen privé buitenruimte maar kan wel gebruik maken van collectieve 
buitenruimte. De oppervlakte van de buitenruimte hangt op haar beurt weer samen met het soort 
buitenruimte. Ongeveer 48% van de doelgroep heeft een buitenruimte tussen 1m² en 10m² groot, dit sluit 

Figuur 22 
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het beste aan bij de 51% die een balkon heeft gerealiseerd. Bijna 62% van de respondenten heeft openbare 
parkeergelegenheid direct bij de woning, 21% heeft een privé parkeerplaats direct bij de woning, en 
ongeveer 2% heeft twee privé parkeerplaatsen. Deze huishoudens hebben dus parkeergelegenheid direct 
bij de woning. Ongeveer 16% heeft alleen openbare parkeergelegenheid op loopafstand van de woning. 
 
Tabel 22 

Woningtype Aantal Percentage 

Appartement zonder lift 97 34,5 

Appartement met lift 108 38,4 

Loftwoning 1 0,4 

Rijtjeshuis (tussenwoning of hoekwoning) 65 23,1 

2-onder-1-kapwoning 1 0,4 

Vrijstaande woning 2 0,7 

Maisonnette/duplex 7 2,5 

Onderhoudsstaat Aantal Percentage 

De woning was instapklaar, ik hoefde niet meer te klussen 55 19,6 

Ik moest licht kluswerk verrichten, zoals verven en een vloer leggen 206 73,3 

Ik moest zwaar kluswerk verrichten, zoals een nieuwe keuken of badkamer 20 7,1 

Totaaloppervlak woning Aantal Percentage 

Minder dan 50m² vloeroppervlak 35 12,5 

50m² tot 75m² 104 37,0 

75m² tot 100m² 107 38,1 

100m² tot 125m² 28 10,0 

125m² tot 150m² 4 1,4 

Meer dan 150m² 3 1,1 

Aantal kamers Aantal Percentage 

1 kamer 9 3,2 

2 kamers 67 23,8 

3 kamers 100 35,6 

4 kamers 57 20,3 

5 kamers 36 12,8 

Meer dan 5 kamers 12 4,3 

Soort buitenruimte Aantal Percentage 

Geen buitenruimte 27 9,6 

Geen privé buitenruimte, wel collectieve buitenruimte 14 5,0 

Balkon 143 50,7 

Dakterras 10 3,6 

Tuin 79 28,2 

Patio/wintertuin 6 2,1 

Balkon en collectieve buitenruimte 2 0,7 

Totaaloppervlak buitenruimte Aantal Percentage 

Geen buitenruimte 26 9,3 

1 - 5 m2 49 17,5 

5 - 10 m2 86 30,4 

10 - 25 m2 44 15,7 

25 - 50 m2 45 16,1 

50 - 100 m2 22 7,9 

Meer dan 100 m2 9 3,2 

Parkeermogelijkheden Aantal Percentage 

Eén privé parkeerplaats 58 20,6 

Twee privé parkeerplaatsen 5 1,8 

Openbare parkeergelegenheid direct bij de woning 173 61,6 

Openbare parkeergelegenheid op loopafstand van de woning 44 15,7 

Eén privé parkeerplaats tegen extra betaling 1 0,4 

Totaal 281 100,0 
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Wie realiseert deze woningkenmerken 
Kenmerken van de doelgroep die een verband hebben met het gerealiseerde woningtype, zijn de 
huishoudenssamenstelling (X²=10,475, df=2, p=0,005) en het huishoudensinkomen (X²=23,512, df=6, 
p=0,001)  (Bijlage 5.3. B). Het blijkt bijvoorbeeld dat eenpersoonshuishoudens vaker een appartement 
zonder lift realiseren en duidelijk minder vaak een rijtjes- of hoekwoning. Degenen die samenwonen met 
hun partner realiseren juist veel vaker een rijtjeswoning of hoekwoning, en iets vaker een appartement met 
lift. Zij die samenwonen met een vriend, vriendin, broer of zus hebben relatief iets vaker een appartement 
zonder lift gerealiseerd, maar ook nog redelijk vaak een rijtjeswoning. Het appartement zonder lift wordt 
bovendien relatief vaker gerealiseerd door huishoudens met een huishoudensinkomen tot 2000 euro per 
maand en het appartement met lift vaker door inkomens vanaf 2000 euro per maand. Opvallend is dat de 
rijtjeswoning niet alleen vaker door huishoudens met een inkomen hoger dan 3000 euro per maand wordt 
gerealiseerd, maar ook door de huishoudens met een inkomen tot 1000 euro per maand. Dit verschil zou 
verklaard kunnen worden door grote verschillen in het aanbod van dit woningtype, wat de grootte, de prijs 
en de verhuurders betreft.  
 
Er blijkt ook een verband te zijn tussen de onderhoudsstaat en het huishoudensinkomen (X²=16,934, df=6, 
p=0,010) en het type studentenwoning (X²=16,221, df=4, p=0,003) (Bijlage 5.3. B). Degenen met een 
inkomen van 2000 tot 3000 euro per maand realiseren relatief vaker een instapklare woning, en degenen 
met een inkomen van 3000 euro of meer realiseren juist vaker dan de inkomens van 2000 euro of minder, 
een woning waar juist nog zwaar kluswerk verricht moet worden. Deze verbanden kunnen verklaard 
worden doordat de instapklare woningen vaak vrije sector huurwoningen zijn, deze zijn meestal ook 
duurder. Woningen waar nog zwaar kluswerk nodig is gaan vaak juist nog veel kosten. Oud huurders van 
Vestide hebben relatief vaker een woning gerealiseerd waar nog licht kluswerk nodig was. 
 
Woningen met een totaaloppervlak van 75m² of minder worden relatief vaker gerealiseerd door 
alleenstaanden dan door samenwonenden (X²=15,115, df=4, P=0,004) en woningen groter dan 75m² 
relatief vaker door samenwonenden (Bijlage 5.3. B). Dit is een aannemelijke samenhang aangezien 
eenpersoonshuishoudens enerzijds minder ruimte nodig hebben en anderzijds vaak een lager inkomen 
hebben en zich daardoor minder goed een grotere en vaak duurdere woning kunnen veroorloven. 
Woningen tot 75m² worden dan ook vaker gerealiseerd door hoogopgeleide starters met een inkomen tot 
2000 euro per maand, en de woningen van 75m2 of groter vaker door degenen met een 
huishoudensinkomen vanaf 2000 euro (X²=52,600, df=12, p=0,000). Degenen die in een zelfstandige 
studentenwoning hebben gewoond blijken relatief vaker een woning van 100m2 of groter te realiseren 
(X²=16,109, df=8, p=0,041). Dit correspondeert met de gegevens dat zij vaker een koopwoning realiseren 
(volgende paragraaf). Zij die een studentenkamer met gedeelde voorzieningen zonder campuscontract 
huurden, hebben relatief vaker een woning van 75m2 of kleiner gerealiseerd.  
 
Welk aantal kamers de doelgroep realiseert heeft enerzijds te maken met het prijskaartje dat er aan hangt, 
een woning met veel kamers is over het algemeen duurder dan met weinig kamers. Maar ook de 
huishoudenssamenstelling speelt een grote rol. Zo blijkt inderdaad dat alleenstaanden relatief vaker een 
woning met één of twee kamers realiseren en dat samenwonenden vaker drie of meer kamers realiseren 
(X²=12,054, df=5, p=0,034). In dit geval is het ook interessant om samenwonenden te onderscheiden naar 
samenwonend met partner of samenwonend met een vriend, vriendin, broer of zus. Hierbij blijkt namelijk 
dat deze laatste subgroep nagenoeg nooit een één- of tweekamerwoning realiseert, maar veel vaker een 
drie- of vierkamerwoning. Zij hebben logischerwijs meer behoefte aan afzonderlijke slaapkamers en een 
aparte woonkamer. Daarnaast blijkt dat er geen eenduidig verband is tussen het huishoudensinkomen en 
het aantal kamers in de gerealiseerde woning. Opvallend is namelijk dat de huishoudens met een laag tot 
zeer laag inkomen (tot 1000 euro per maand), relatief vaak een woning met vier of vijf kamers realiseren 
(X²=24.349, df=10, p=0,007). Toch blijkt ook dat eenkamerwoningen vrijwel nooit worden gerealiseerd door 
de midden tot hoge inkomens (vanaf 2000 euro per maand) en dat ook zij juist vaker woningen met vijf of 
meer kamers realiseren. Tweekamer woningen blijken relatief vaker gerealiseerd te worden door degenen 
die een studentenwoning zonder campuscontract hebben gehuurd. Drie- en vierkamerwoningen worden 
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vaker door degenen die een studentenwoning mét campuscontract hebben gehuurd gerealiseerd 
(X²=15.116, df=5, p=0,010). Daarnaast blijken zij die een zelfstandige studentenwoningwoning huurden ook 
vaker een woning met vijf of meer kamers te realiseren, dit hangt waarschijnlijk weer samen met het 
gegeven dat zij vaker gaan kopen. 
 

Wat de buitenruimte betreft, blijkt er een verband te zijn met de huishoudenssamenstelling (X²=13.423, 
df=4, p=0,009). Een balkon of dakterras blijkt relatief vaker gerealiseerd door alleenstaanden en een tuin 
vaker door samenwonenden. Opvallend is dat er geen significant verband is met het huishoudensinkomen 
en het soort buitenruimte. Wie welke parkeermogelijkheden bij de woning realiseert hangt vooral samen 
met het huishoudensinkomen (X²=14,196, df=6, p=0,028) en het autobezit (X²=20,097, df=4, p=0,000). Het 
autobezit hangt op haar beurt weer samen met het inkomen, de locatie van de gerealiseerde woning en de 
afstand tot het werk. Dus het is mogelijk dat de keuze voor een locatie samenhangt met de 
parkeermogelijkheden bij de woning, of andersom. Maar het blijkt in ieder geval dat privé 
parkeerplaats(en) relatief vaker worden gerealiseerd door de inkomens vanaf 2000 euro per maand. Deze 
inkomensgroep heeft ook vaker een of meer auto’s in het bezit, en degenen met een of meer auto’s 
realiseren dan ook vaker een of twee privé parkeerplaatsen bij de woning. 
 
Wat is de invloed van de inschrijftijd op de gerealiseerde woonsituatie 
Uit voorgaande analyses is gebleken dat er vaak een verband bestaat tussen de gerealiseerde woonsituatie 
en de verhuurder van de studentenwoning of het type studentenwoning. Het is aannemelijk dat dit te 
maken heeft met de opgebouwde inschrijftijd bij een woningcorporatie. Daarom is het relevant om de 
relatie van de gerealiseerde woonsituatie met de opgebouwde inschrijftijd bij een woningcorporatie nader 
te bekijken. 
 
De inschrijftijd bij een woningcorporatie blijkt invloed te hebben op welk woningtype de hoogopgeleide 
starter realiseert. Degenen met minder dan vier jaar inschrijftijd of zelfs helemaal geen inschrijftijd, 
realiseren relatief vaker een appartement (met of zonder lift) (Bijlage 5.3. B). De rijtjeswoning of 2-onder-1-
kapwoning wordt juist vaker gerealiseerd door degenen met meer dan vier jaar inschrijftijd. Uit de Anova 
test blijkt ook dat degenen die een appartement met of zonder lift hebben gerealiseerd, gemiddeld een 
kortere inschrijftijd hebben opgebouwd (Anova Sum of Squares=172,544, df=2, p=0,000). Dit is te zien aan 
de grafiek in Figuur 23. De onderhoudsstaat ‘instapklaar’ blijkt relatief vaker gerealiseerd door degenen die 
geen of minder dan vier jaar inschrijftijd hadden opgebouwd bij een woningcorporatie (X²=44,116, df=4, 
p=0,000). Waarschijnlijk zijn zij, doordat ze minder kans maakten op een sociale huurwoning, 
terechtgekomen in een huurwoning in de vrije sector, deze worden vaker gestoffeerd aangeboden. En 
woningen waar zwaar kluswerk nodig was werden relatief het vaakst door degenen zonder inschrijftijd 
gerealiseerd. Overigens zijn de woningen waar veel aan geklust moest worden relatief vaker koopwoningen 
dan huurwoningen (X²=49,195, df=2, p=0,000) (Bijjlage 5.3. B). De inschrijftijd heeft ook invloed op het 
gerealiseerde totaaloppervlak (Anova Sum of Squares=108,881, df=4, p=0,000). Over het algemeen geldt 
dat een langere inschrijftijd leidt tot een grotere woning (Figuur 24). Opvallend is dat degenen zonder 
inschrijftijd ook relatief vaak woningen groter dan 100 m2 realiseren. Dit hangt hoogstwaarschijnlijk samen 
met het gegeven dat zij vaker koopwoningen realiseren. Ook op het aantal kamers heeft de inschrijftijd 
invloed (Figuur 25). Tot drie kamers worden de woningen vaker gerealiseerd door degenen met maximaal 
vier jaar inschrijftijd, en woningen vanaf vier kamers worden vaker door degenen met meer dan vier jaar 
inschrijftijd gerealiseerd. Het soort buitenruimte hangt ook samen met de inschrijftijd (Anova Sum of 
Squares=217,987, df=4, p=0,000). Een woning zonder (privé) buitenruimte wordt duidelijk vaker 
gerealiseerd door starters met relatief weinig inschrijftijd. Degenen die een tuin bij de woning realiseren 
hebben gemiddeld de langste inschrijftijd (Figuur 26). Privé parkeergelegenheden worden juist vaker 
gerealiseerd door degenen met weinig inschrijftijd (X²=10,354, df=4, p=0,035). Dit komt waarschijnlijk 
doordat zij vaker bij een particuliere verhuurder of belegger gaan huren, of een woning kopen. Daarbij zijn 
over het algemeen vaker privé parkeerplekken aanwezig.  
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Figuur 23 

Figuur 24 

Figuur 25 
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Figuur 26 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5.4.3. Prijs en eigendomsvorm van de woning 
In Tabel 23 is een overzicht weergegeven van de prijsklasse en eigendomsvorm van de gerealiseerde 
woningen van hoogopgeleide starters. 90% van de hoogopgeleide starters uit Eindhoven blijkt na de 
studentenwoning te zijn verhuisd naar een huurwoning in de regio Eindhoven. Slechts 10% heeft een 
woning gekocht en daarvan heeft ongeveer een kwart dit gedaan via de Slimmer kopen® of Koopgarant 
regeling. Dit kleine percentage van de doelgroep die naar een koopwoning is verhuisd komt overeen met 
het idee dat starters nog erg mobiel (willen) zijn, en daar past een huurwoning goed bij omdat dat een stuk 
flexibeler is dan koop. Van de 253 hurende respondenten huren er 133 bij Woonbedrijf, dit is ruim bijna 
53%. Dit percentage is relatief hoog, maar als wordt gekeken naar welk aandeel Woonbedrijf in bezit heeft 
de regio Eindhoven ten opzichte van andere corporaties, valt dit wel mee. Afgeleid van de verhoudingen 
van woningbezit van woningverhuurders in de regio (Paragraaf 2.4.2.), zou verwacht kunnen worden dat 
ongeveer 42% van de huurders een woning huurt van Woonbedrijf, 42% bij de overige corporaties en 16% 
bij een particuliere verhuurder. Vergeleken met de voorraad, huurt dus een iets groter aandeel van de 
huurders bij Woonbedrijf (53%), een veel kleiner aandeel bij een andere corporatie (8% tegenover 42%), en 
een aanzienlijk groter aandeel huurt bij een particuliere verhuurder (38% tegenover 16%). Wat hierbij het 
meeste opvalt, is het verschil tussen sociale huur en particuliere huur. Hoogopgeleide starters kunnen 
schijnbaar minder gemakkelijk een sociale huurwoning huren, of ze huren liever een woning in de 
particuliere sector, vanwege de locatie of het afwerkingsniveau van deze woningen. Toch betaalt ongeveer 
63% van de huurders een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, waardoor zij recht zouden hebben op 
huurtoeslag. Echter geeft slechts 24% aan dat zij ook daadwerkelijk huurtoeslag ontvangen. Deze huurders 
zullen een te hoog huishoudensinkomen of vermogen hebben om huurtoeslag te mogen ontvangen, of ze 
hebben simpelweg nooit huurtoeslag aangevraagd. Van de kopende hoogopgeleide starters in de regio 
Eindhoven, betaalt ruim 71% niet meer dan 200.000 euro voor hun eerste zelfstandige reguliere woning. 
Toch is er dus ook nog bijna 29% die zich een woning van meer dan 200.000 euro kan veroorloven. 
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Tabel 23 

Eigendomsvorm Aantal Percentage Percentage van bruikbare 
respons 

Huur 253 90,0 90,0 

Koop 21 7,5 7,5 

Slimmer kopen® / Koopgarant 7 2,5 2,5 

Total 281 100,0 100,0 

Woningverhuurder Aantal Percentage Percentage van bruikbare 
respons 

Een particuliere verhuurder/belegger (Grontmij, Vestia, 
Vesteda, VB&T, ...) 

96 34,2 37,9 

Woonbedrijf 133 47,3 52,6 

‘Thuis 2 0,7 0,8 

Wooninc./kansrijkhuren.nl 14 5,0 5,5 

Trudo/kansrijkhuren.nl 3 1,1 1,2 

Weet ik niet / Wil ik niet zeggen 4 1,4 1,6 

Anders 1 0,4 0,4 

Totaal 253 90,0 100,0 

Missing (kopers) 28 10,0   

Totaal 281 100,0  

Prijsklasse huur Aantal Percentage Percentage van bruikbare 
respons 

Minder dan €400 24 8,5 9,5 

€400-€600 102 36,3 40,3 

€600-€700 (tot huurtoeslaggrens) 54 19,2 21,3 

€700-€800 34 12,1 13,4 

Meer dan €800 35 12,5 13,8 

Weet ik niet / Wil ik niet zeggen 4 1,4 1,6 

Total 253 90,0 100,0 

System 28 10,0   

Totaal 281 100,0  

Huurtoeslag ja/nee Aantal Percentage Percentage van bruikbare 
respons 

Ja 53 18,9 24,3 

Nee 155 55,2 71,1 

Wil ik niet zeggen 10 3,6 4,6 

Total 218 77,6 100,0 

System 63 22,4   

Totaal 281 100,0  

Prijsklasse koop Aantal Percentage Percentage van bruikbare 
respons 

Minder dan €100.000 1 0,4 3,6 

€100.000 - €150.000 8 2,8 28,6 

€150.000 - €200.000 11 3,9 39,3 

€200.000 - €250.000 2 0,7 7,1 

€250.000 - €300.000 4 1,4 14,3 

Meer dan €300.000 1 0,4 3,6 

Weet ik niet / Wil ik niet zeggen 1 0,4 3,6 

Total 28 10,0 100,0 

Missing 253 90,0  

Totaal 281 100,0  

Kosten GWE Aantal Percentage Percentage van bruikbare 
respons 

Minder dan €100,- 87 31,0 31,0 

€100,- tot €150,- 125 44,5 44,5 

€150,- tot €200,- 36 12,8 12,8 
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€200,- tot €250,- 5 1,8 1,8 

Meer dan €250,- 2 0,7 0,7 

Weet ik niet / Wil ik niet zeggen 26 9,3 9,3 

Total 281 100,0 100,0 

 
Wie realiseert welke prijs en eigendomsvorm van de woning 
Welke eigendomsvorm de hoogopgeleide starter realiseert, hangt samen met het huishoudensinkomen 
(Bijlage 5.3. C). Degenen met een huishoudensinkomen van minder dan 1000 euro per maand realiseren 
significant vaker een huurwoning dan degenen met een hoger inkomen. Daarnaast blijken de 
hoogopgeleide starters die tijdens de studie in een studentenkamer met gedeelde voorzieningen hebben 
gewoond relatief vaker te gaan huren (X²=10,726, df=2, p=0,005). Opvallend is dat vooral degenen die in 
een studenteneenheid met eigen voorzieningen hebben gewoond zijn relatief vaker gaan kopen. Wellicht 
waren zij eerder toe aan de volgende stap in hun wooncarrière, omdat zij al zelfstandig hebben gewoond. 
Ze blijken ook relatief vaker te gaan samenwonen, een hoger inkomen te hebben en ‘tweeverdienend’ te 
zijn. Maar samenwonenden blijken niet significant vaker een koopwoning te realiseren. Het enige verband 
dat ook significant is, is dat de hogere inkomens vaker kopen. 
 
Uit de analyse komt naar voren dat degenen die een studentenkamer met gedeelde voorzieningen hebben 
gehuurd bij Vestide, relatief vaker terecht komen bij woningverhuurder Woonbedrijf (X²=16.222, df=4, 
p=0,003) (Bijlage 5.3. C). Degenen die een kamer zonder campuscontract hebben gehuurd, blijken juist 
vaker terecht te komen in een huurwoning van een particuliere verhuurder of belegger. Ook realiseren zij 
relatief vaker een huurwoning via kansrijkhuren.nl. Zij die een zelfstandige studenteneenheid met 
campuscontract huurden komen niet vaker terecht bij Woonbedrijf, maar net iets vaker bij een particuliere 
verhuurder of belegger. Wellicht heeft dat te maken met het gegeven dat zij vaak tweeverdieners zijn en 
daarom vaker kiezen voor de duurdere vrije sector woningen. Toch blijkt dat oud-huurders van Vestide 
gemiddeld genomen vaker terechtkomen bij Woonbedrijf (X²=16,632, df=2, p=0,000). Zij hebben 
waarschijnlijk meer inschrijftijd opgebouwd doordat ze eerder in contact zijn gekomen met Woonbedrijf via 
Vestide. Degenen met een urgente woonwens (degenen die aangeven de studentenwoning te snel te 
hebben moeten verlaten en/of de tijdige beschikbaarheid van de woning het belangrijkst vonden) komen 
niet significant vaker bij een bepaalde woningverhuurder terecht. Al lijken ze wel iets vaker via 
kansrijkhuren.nl een woning te realiseren, maar dit is niet significant aangetoond. 
 
Het is aannemelijk dat degenen met een hoger huishoudensinkomen duurdere woningen realiseren. Zo 
blijkt inderdaad dat samenwonenden, die over het algemeen ook een hoger inkomen hebben, vaker een 
woning van 600 euro of duurder realiseren. Eenpersoonshuishoudens realiseren duidelijk vaker 
huurwoningen van 400 tot 600 euro per maand (X² = 20.276, df = 4, p=0.000). Het huishoudensinkomen 
heeft zoals verwacht een verband met de prijsklasse waarin de hoogopgeleide starter gaat huren of kopen 
(X²=64.652, df=12, p=0.000). Degenen met een inkomen tot 2000 euro, huren relatief vaker een woning tot 
700 euro en onder de huurtoeslaggrens, vanaf een huishoudensinkomen van 2000 euro worden duidelijk 
vaker woningen gehuurd van 700 euro of duurder. Of iemand al is afgestudeerd ten tijde van verhuizen 
heeft ook een relatie met de gerealiseerde prijsklasse (X²=11.776, df=4, p=0.019). Niet afgestudeerden 
realiseren vaker een woning tot de huurtoeslaggrens en wel afgestudeerden vaker een woning van 700 
euro per maand of duurder.  
 
Wat is de invloed van de inschrijftijd op de gerealiseerde woonsituatie 
De inschrijftijd blijkt invloed te hebben op de gerealiseerde eigendomsvorm. Koopwoningen zijn namelijk 
vaker gerealiseerd door degenen zonder inschrijftijd en huurwoningen relatief vaker door degenen met 
meer dan vier jaar inschrijftijd (X²=8,425, df=2, p=0,015) (Bijlage 5.3. C). De verklaring hiervoor kan zijn dat 
degenen die zijn gaan kopen, nooit een huurwoning hebben gewild en zich daarom niet hebben 
ingeschreven. Of zij konden de woning met gewenste kenmerken niet realiseren zonder inschrijftijd en zijn 
daarom ‘uitgeweken’ naar een koopwoning. Er blijkt echter geen significant verschil te zijn tussen de 
gemíddelde inschrijftijden bij huurders en kopers. De relatie tussen de gemiddelde inschrijftijd en de 
woningverhuurder waar de (hurende) hoogopgeleide starter terecht komt is wel significant. Degenen die 
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bij Woonbedrijf zijn gaan huren hebben, zoals aannemelijk, een significant langere inschrijftijd (Kruskal 
Wallis X²=54,107, df=2, p=0,000) (Bijlage 5.3. C). Degenen zonder inschrijftijd zijn relatief vaker bij een 
particuliere verhuurder of belegger gaan huren of bij Trudo of Wooninc. (Figuur 26). Het blijkt bovendien 
dat degenen die bij Woonbedrijf zijn gaan huren minder knelpunten hebben ervaren in de zoektocht naar 
een woning (Anova Sum of Squares=145,897, df=2, p=0,000) (Figuur 27) (Bijlage 5.3. C). Het is aannemelijk 
dat dit komt doordat degenen met relatief veel inschrijftijd vaker bij Woonbedrijf terecht komen, en zij 
door die lange inschrijftijd minder knelpunten hebben ervaren. Uit de relatie van de inschrijftijd met de 
huurprijsklasse, blijkt dat een langere inschrijftijd gemiddeld gezien een goedkopere woning oplevert 
(Anova Sum of Squares=139,651, df=4, p=0,000). De woningen vanaf 800 euro per maand worden duidelijk 
vaker gerealiseerd door degenen zonder inschrijftijd (X²=35,779, df=8, p=0,000) (Figuur 28).  
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Figuur 26 
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5.4.4. Conclusie gerealiseerde woonsituatie 
Allereerst is uit de analyses met betrekking tot de gerealiseerde woonsituatie gebleken dat veruit de 
meeste hoogopgeleide starters die in de regio zijn blijven wonen, in de gemeente Eindhoven zelf zijn blijven 
wonen (91%). Degenen die wel de stap naar een van de omliggende gemeenten maken, zijn relatief vaker 
samenwonend dan alleenstaand. De stad Eindhoven blijkt dus gewild onder de meeste hoogopgeleide 
starters en het meest onder alleenstaanden. Daarbij zijn de stadsdelen Oud-Strijp, Oud-Woensel, Oud-
Tongelre, Erp, Oud-Stratum, Halve Maan en het Centrum van Eindhoven het meest populair. Wel lijkt de 
doelgroep flexibel te willen blijven, 90% van de hoogopgeleide starters uit Eindhoven blijkt te zijn gaan 
huren en slechts 10% heeft een woning gekocht. Daarvan heeft ongeveer een kwart dit gedaan via de 
Slimmer kopen® of Koopgarant regeling. Vergeleken met de verhouding van het aanbod in sociale 
huurwoningen en particuliere huurwoningen, huurt een veel groter aandeel van de huurders bij een 
particuliere verhuurder (38% tegenover 16% naar verhouding in het aanbod), dan bij een corporatie. 
Hoogopgeleide starters kunnen schijnbaar minder gemakkelijk een sociale huurwoning realiseren, of ze 
huren liever een woning in de particuliere sector, vanwege de locatie of het afwerkingsniveau van deze 
woningen. Opvallend hierbij is wel dat degenen die in een studenteneenheid met eigen voorzieningen 
hebben gewoond, relatief vaker zijn gaan kopen. Wellicht waren zij eerder toe aan de volgende stap in hun 
wooncarrière, omdat zij al zelfstandig hebben gewoond. 
 
Kenmerken van de doelgroep hebben invloed op kenmerken van de gerealiseerde woonsituatie, deels door 
de woonwensen die bij hen passen en deels door wat ze met hun resources kunnen realiseren. Veruit de 
meeste hoogopgeleide starters blijken na hun studentenwoning te zijn verhuisd naar een appartement 
(73%). Verder realiseert de gehele doelgroep het vaakst een woning van tussen de 50m² en 100m² (75%), 
een woning met twee tot vier kamers (80%) en een balkon of dakterras (55%) of een tuin (28%) als 
buitenruimte. Eenpersoonshuishoudens realiseren vaker dan samenwonenden een appartement zonder 
lift, vaker een kleinere woning (tot 75m²) en minder kamers (één of twee kamerwoningen), vaker 
goedkopere prijsklassen en vaker een balkon als buitenruimte. Hieruit blijkt deels dat zij minder ruimte en 
kamers nodig hebben, maar ook dat zij vaak minder te besteden hebben en daardoor vaker een 
goedkopere woning realiseren. Of zij hiermee concessies doen op hun woonwensen wordt bij de analyse 
van de concessies nader bekeken. Degenen die samenwonen met hun partner realiseren juist vaker een 
rijtjeswoning of hoekwoning, vaker woningen met een totaaloppervlak meer dan 75m², en vaker drie of 
meer kamers. Bovendien realiseren degenen die samenwonen met een vriend, een vriendin, broer of zus 

Figuur 28 
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nagenoeg nooit een één- of tweekamerwoning. Zij hebben logischerwijs meer behoefte aan afzonderlijke 
slaapkamers en een aparte woonkamer.  
 
Er zijn ook verbanden ontdekt met het type studentenwoning en de verhuurder ervan met de kenmerken 
van de gerealiseerde woning. Zo zijn oud-huurders van Vestide gemiddeld vaker terechtgekomen bij 
Woonbedrijf en hebben ze vaker een woning kleiner dan 75m2 gerealiseerd en vaker meer kamers. Er zijn 
echter sterke aanwijzingen dat dit vooral te maken heeft met de inschrijftijd die zij hebben opgebouwd. 
Degenen die een studentenwoning van Vestide hebben gehuurd, hebben namelijk vaak meer inschrijftijd 
opgebouwd, waarschijnlijk doordat ze eerder met Woonbedrijf in contact zijn gebracht. Het 
huishoudensinkomen en de inschrijftijd blijken inderdaad op verschillende kenmerken van de gerealiseerde 
woonsituatie invloed te hebben. Degenen die een appartement zonder lift hebben gerealiseerd, hebben 
gemiddeld een kortere inschrijftijd, en ze hebben ook relatief vaker een huishoudensinkomen van minder 
dan 2000 euro. En ook degenen die een woning kleiner dan 75m² hebben gerealiseerd hebben gemiddeld 
een kortere inschrijftijd en vaker een inkomen tot 2000 euro. En met een inschrijftijd van meer dan vier jaar 
worden vaker woningen vanaf vier kamers gerealiseerd. Uit de relatie van de inschrijftijd met de 
huurprijsklasse, blijkt bovendien dat een langere inschrijftijd gemiddeld gezien een goedkopere woning 
oplevert. Uit voorgenoemde relaties kan worden geconcludeerd dat het opbouwen van veel inschrijftijd 
bijdraagt aan het beter kunnen realiseren van een kwalitatief betere (appartement met lift), en grotere 
woning met relatief meer kamers, maar gemiddeld ook een goedkopere woning. Daarnaast lijkt het erop 
dat inschrijftijd kan worden uitgewisseld met een hoger inkomen, omdat ook een hoger inkomen vaak een 
verband heeft met deze ‘betere’ woningeigenschappen. Het enige verschil tussen de ‘resources’ in de vorm 
van inschrijftijd en een hoog inkomen, is dat de hogere inkomens relatief vaker een duurdere woning 
realiseren en degenen met een langere inschrijftijd gemiddeld juist een goedkopere huurwoning. Het is in 
ieder geval wel duidelijk dat de inschrijftijd bij een woningcorporatie en het huishoudensinkomen veel 
invloed hebben op wat er gerealiseerd wordt. Daarom is het interessant om te bekijken of dit verband ook 
bestaat met de gedane concessies. 

5.5. Concessies en de relatie met kenmerken van de doelgroep, zoektocht en de ervaren knelpunten 
In de enquête is de vraag gesteld aan de respondenten of zij concessies hebben gedaan op de woonwensen 
die zij hadden toen zij op zoek gingen naar hun eerste zelfstandige woning in de regio Eindhoven (het 
aspiratiebeeld). Op deze vraag is door een groot deel van de respondenten met betrekking tot de meeste 
woonwensen ‘Nee’ geantwoord, wat positief is. Dit is echter niet heel verrassend. Als er op bepaalde 
aspecten heel veel concessies worden gedaan, dan was dit probleem waarschijnlijk al wel bekend geweest. 
Daarom wordt in deze paragraaf onderzocht welke concessies worden gedaan en waarnaar wordt 
uitgeweken, wie deze concessies doen en wat eventueel de invloed van de zoektocht en ervaren 
knelpunten is. Allereerst wordt gekeken naar het totaal aantal concessies, en vervolgens wordt hier dieper 
op ingegaan door de verschillende concessies afzonderlijk te bekijken. Dit wordt gedaan aan de hand van 
het conceptueel model en de bijbehorende deelvragen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
4.a) Welke concessies zijn met de gerealiseerde woonsituatie gedaan op de woonwensen? (Wat is 
het alternatief als ergens een concessie op gedaan moet worden) 
b) Wat is de relatie tussen de kenmerken van de doelgroep en de concessies? 
c) Wat is de relatie tussen de concessies en de ervaren knelpunten? 

1. Kenmerken van 
hoogopgeleide starters  
 

4. Concessies op de 
woonwensen 

3. Gerealiseerde 
woonsituatie  
 

2. Zoektocht en 
ervaren knelpunten  

5. Verhuis-
geneigdheid 
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5.5.1. Totaal aantal concessies 
96% van de starters doet met de gerealiseerde woonsituatie minimaal één concessie op hun woonwensen. 
Gemiddeld wordt door hoogopgeleide starters op 3,4 kenmerken van de woning een concessie gedaan. 
Slechts 4% van de doelgroep doet met de gerealiseerde woning geen enkele concessie op de woonwensen. 
Een overzicht van de concessies is te vinden in tabellen 24, 33 en 52. 
 
Wie doen de meeste concessies 
In voorgaande paragrafen wordt er al enkele keren aanleiding gegeven om een verband tussen de 
inschrijftijd en de concessies te veronderstellen. Er blijken namelijk vaak grotere en goedkopere woningen 
te worden gerealiseerd door degenen met meer inschrijftijd bij een woningcorporatie. Uit de analyses van 
de relatie tussen inschrijftijd en concessies blijkt dat er inderdaad significante verbanden zijn met 
concessies op enkele kenmerken van de woning. Allereerst is er een negatief verband tussen de inschrijftijd 
en het aantal concessies dat wordt gedaan (Pearson Correlation= -0,126, P=0,047) (Bijlage 5.4. A). Dat wil 
zeggen dat voor de meesten geldt ‘hoe langer de inschrijftijd, des te minder concessies’. Over het algemeen 
hebben de hoogopgeleide starters er dus baat bij om inschrijftijd bij een woningcorporatie op te bouwen 
om een woonsituatie te realiseren met de door hen gewenste eigenschappen. Het blijkt echter ook dat 
degenen met een inkomen van meer dan 3000 euro per maand, significant minder concessies doen dan 
degenen met een inkomen tussen 1000 en 3000 per maand. Dit is weergegeven in Figuur 29 en in Bijlage 
5.4. A. Opvallend is dat de inkomensgroep tot 1000 euro per maand niet significant meer concessies doet 
op de woonwensen dan degenen met een inkomen vanaf 3000 euro. Het is mogelijk dat dit komt doordat 
zij minder hoge eisen hadden aan hun woning dan de andere inkomensgroepen. 

 
Wat is de invloed van de zoektocht en knelpunten op het aantal concessies  
Uit de analyse in paragraaf 5.3.2. is gebleken dat bijna 48% van de hoogopgeleide starters een woning voor 
nul tot drie jaar wilde realiseren. Aangezien dit een vrij korte periode is, is het aannemelijk dat deze 
personen eerder bereid zijn om enkele concessies op hun woonwensen te doen. Er is echter geen 
significant verband ontdekt tussen dit aspect en het totaal aantal gedane concessies.  
Het is te verwachten dat een intensieve zoektocht minder concessies oplevert, omdat er goed is gezocht 
naar een geschikte woning. Maar het kan ook juist het gevolg zijn van veel ervaren knelpunten en het 
moeilijk kunnen vinden van een geschikte woning. Om een indicatie te krijgen van de intensiteit van de 
zoektocht is gevraagd welke zoekkanalen zijn gebruikt in de zoektocht naar een woning, op hoeveel 
woningen is gereageerd, en naar de duur van de zoektocht. Er is geen verband ontdekt tussen het aantal 
gebruikte zoekkanalen en het aantal concessies. Ook de duur van de zoektocht naar een woning blijkt over 

Figuur 29 
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het algemeen weinig invloed te hebben op welke woonsituatie wordt gerealiseerd, er worden niet 
significant minder concessies gedaan door een langere zoektocht.  
 
Opvallend is dat er geen verband is ontdekt tussen het aantal concessies en het verhuismotief ‘gedwongen 
verhuizing’. Ook niet met de afzonderlijke concessies. Het moeten verlaten van de studentenwoning, door 
bijvoorbeeld een campuscontract, levert dus blijkbaar weinig extra problemen op bij het realiseren van de 
gewenste woonsituatie. Relatief weinig respondenten (8%) hebben aangegeven, dat zij het als knelpunt 
hebben ervaren dat ze de studentenwoning te snel moesten verlaten. Wellicht komt dit doordat er door 
Vestide niet heel strikt wordt gecontroleerd wanneer iemand is afgestudeerd, en de urgentie om de 
studentenwoning na het afstuderen te verlaten in praktijk dus minder hoog is dan op papier. Er zijn door dit 
knelpunt dan ook niet significant vaker concessies gedaan. Toch is het waarschijnlijk dat er knelpunten in 
de zoektocht zijn die een voorbode zijn van het moeten doen van concessies op de woonwensen. Om te 
bekijken of bepaalde knelpunten in de zoektocht daadwerkelijk vaker leiden tot het doen van concessies, is 
er gekeken naar de relatie tussen het aantal knelpunten en het aantal concessies. Uit de Pearson 
Correlation test blijkt dat er een positief verband is (Pearson Correlation=0,373, p=0,000) (Bijlage 5.4. A). 
Dit betekent dat wanneer iemand meer knelpunten ervaart, er over het algemeen ook meer concessies 
worden gedaan. Om een beter beeld te krijgen van de invloed van de knelpunten, wordt in de volgende 
paragrafen per concessie gekeken of er een verband bestaat met de kenmerken van de zoektocht. 

5.5.2. Concessies op locatiekenmerken van de woning 
In paragraaf 3.2.2. kwam naar voren dat er volgens Visser en Van Dam (2006) een volgorde bestaat in het 
belang van de locatie van de woning. De regio of gemeente wordt het meest belangrijk gevonden, en pas 
daarna de wijk en buurt. Uit de gegevens in onderstaande tabel (Tabel 24) kan worden afgeleid of dit idee 
wordt onderschreven door dit onderzoek. De concessies op locatiekenmerken worden gemiddeld niet heel 
erg gevonden. Het is mogelijk dat dit komt doordat de voorkeur voor een bepaalde locatie niet heel sterk 
was, of doordat de huidige locatie toch ook best goed blijkt te bevallen. De gegevens over de verschillende 
concessies op locatiekenmerken zullen in de volgende alinea’s afzonderlijk worden behandeld. 
 
Tabel 24 Concessies op locatiekenmerken 

Concessie gemeente Aantal Percentage Hoe erg  

Nee, geen concessie 261 92,9  

Ja, wel een concessie 20 7,1 2,7 

Concessie buurt/wijk Aantal Percentage Hoe erg  

Nee, geen concessie 225 80,1  

Ja, wel een concessie 56 19,9 2,63 

Concessie soort woonomgeving Aantal Percentage Hoe erg  

Nee, geen concessie 198 70,5  

Ja, ik had liever in het centrum van de stad gewoond (Eindhoven of 
Helmond) 

37 13,2  

Ja, ik had liever in een woonwijk nabij het centrum van de stad 
gewoond (Eindhoven of Helmond) 

24 8,5  

Ja, ik had liever in een woonwijk aan de rand van de stad gewoond 
(Eindhoven of Helmond) 

5 1,8  

Ja, ik had liever in de bebouwde kom van een dorp gewoond 6 2,1  

Ja, ik had liever in een landelijke woonomgeving gewoond 
(buitenaf) 

5 1,8  

Anders 6 2,1  

Totaal aantal concessies 83 29,5 2,61 

Concessie bereikbaarheid werk Aantal Percentage (van 
bruikbare respons) 

Hoe erg  

Ja, ik wenste veel dichter bij mijn werk te wonen 15 8.4  

Ja, ik wenste iets dichter bij mijn werk te wonen 35 19.7  

Nee, de afstand tot mijn werk is precies goed 124 69.7  

Ja, ik wenste iets verder van mijn werk af te wonen 3 1.7  
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Ja, ik wenste veel verder van mijn werk af te wonen 1 .6  

Missing 123 -  

Totaal aantal concessies 54 24,2 2,65 

Concessie bereikbaarheid dagelijkse voorzieningen Aantal Percentage (van 
bruikbare respons) 

Hoe erg  

Ja, ik wenste dagelijkse voorzieningen veel dichterbij 10 3,6  

Ja, ik wenste dagelijkse voorzieningen iets dichterbij 24 8,5  

Nee, geen concessie 247 87,9  

Totaal aantal concessies 34 12,1 2,59 

Concessie op gemeente en buurt of wijk 
Welke concessies worden hierop gedaan 
Er zijn vaker concessies gedaan op de buurt of wijk (20%) dan op de gemeente (7%). De voorkeur voor een 
gemeente lijkt dus sterker dan de voorkeur voor een buurt of wijk, dit blijkt ook uit de cijfers hoe erg het 
wordt gevonden om hier een concessie op te hebben gedaan. De concessie op gemeente wordt namelijk 
iets erger gevonden dan op de buurt of wijk (2,7 voor gemeente en 2,6 voor buurt of wijk, op een schaal 
van 1 tot 5 waarbij 1 staat voor ‘helemaal niet erg’, en 5 voor ‘heel erg’). Maar het zal ook meespelen dat er 
meer kans is om een geschikte woning te vinden binnen een bepaalde gemeente dan in een specifieke 
buurt of wijk, simpelweg omdat het aanbod in een gemeente groter is. Uit onderstaande tabel, Tabel 25, 
blijkt dat er significant vaker een concessie op de gewenste gemeente is gedaan als niet de gemeente 
Eindhoven is gerealiseerd, maar een van de omliggende gemeenten. 
 
Tabel 25 

Concessie op gewenste gemeente 
(X²=69,180, df=1, p=0,000)  

Gerealiseerde gemeente 

Gemeente Eindhoven Overige gemeenten regio 
Eindhoven 

Totaal 

Nee, geen concessie N 247 10 257 

% 96,1% 47,6% 92,8% 

Ja, wel een concessie N 9 11 20 

% 3,9% 52,4% 7,2% 

Totaal 
  

N 256 21 277 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Wie doen deze concessie 
De enige relatie tussen de concessie op gemeente en kenmerken van de doelgroep blijkt het 
opleidingsniveau te zijn. HBO’ers blijken namelijk relatief vaker een concessie te doen op hun voorkeur 
voor gemeente. Uit de analyse van relaties met de gerealiseerde woonsituatie bleek dat HBO’ers relatief 
vaker naar een van de omliggende gemeenten verhuizen. Dat zij relatief vaker een concessie blijken te 
doen op gewenste gemeente, weerlegt de veronderstelling dat HBO’ers wellicht vaker naar de omliggende 
gemeenten verhuizen om terug te gaan naar hun geboorteplaats in de regio Eindhoven. Het is echter 
onduidelijk waardoor HBO’ers deze concessie vaker doen dan WO’ers. 
 
Tabel 26 

Opleidingsniveau 
Χ² = 7.197, df = 1, p =0,007 

Concessie op gemeente 

Nee Ja Totaal 

WO N 227 13 240 

% 87% 65% 85% 

HBO N 34 7 41 

% 13% 35% 15% 

Totaal N 261 20 281 

% 100% 100% 100% 
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Wat is de invloed van de zoektocht en ervaren knelpunten op deze concessie 
De concessie op gemeente wordt relatief vaker gedaan door degenen die financiële onzekerheid als 
knelpunt hebben ervaren. Waarschijnlijk hebben zij in een van de omliggende gemeenten een goedkoper 
alternatief gevonden. Ook blijkt dat degenen die aangeven dat er geen of te weinig betaalbaar aanbod is in 
de gewenste gemeente, relatief vaker een concessie op de gewenste gemeente doen. En degenen die 
aangeven dat er geen of te weinig betaalbaar aanbod in de gewenste buurt/wijk’ is, doen relatief vaker een 
concessies op de gewenste buurt of wijk. Daarnaast blijken degenen die aangeven dat de wachttijd voor 
een sociale huurwoning (voor hen) veel te lang is, en dat er te veel woningen specifiek voor ouderen worden 
aangeboden, ook relatief vaker een concessie te doen op de gewenste buurt of wijk. Deze verbanden 
worden aangetoond door de testresultaten in Bijlage 5.4. B. 

Concessie op woonomgeving 
Welke concessies worden hierop gedaan 
Op het woonmilieu zijn door meer hoogopgeleide starters concessies gedaan (30%) dan op de buurt of wijk. 
Waarschijnlijk hadden zij wel een sterke voorkeur voor een woonmilieu, maar niet voor een specifieke 
buurt of wijk. Maar ook deze concessies worden het algemeen niet heel erg gevonden (2,61). Opvallend 
aan de concessies die zijn gedaan op het woonmilieu is dat de respondenten die in een woning in het 
centrum zijn gaan wonen, op 6% na, aangeven geen concessie op de woonomgeving te hebben gedaan, 
terwijl niet heel veel hoogopgeleide starters een woning in het centrum hebben gerealiseerd. Daarnaast 
geven veruit de meeste respondenten die wel een concessie hebben gedaan, aan dat zij liever in centrum 
van de stad of in een woonwijk nabij het centrum van de stad hadden gewoond (Bijlage 5.4. B). Van de 
personen die in een groen-stedelijk woonmilieu of centrum-stedelijk buiten de ring zijn gaan wonen (over 
het algemeen op een paar kilometer buiten het centrum van Eindhoven), heeft het grootste aandeel een 
concessie gedaan, namelijk ongeveer 42% (Tabel 27). Ook van hen hadden de meesten liever in het 
centrum van de stad (stadsdeel centrum) of nabij het centrum gewoond. Slechts enkelen die in een 
stedelijk woonmilieu zijn gaan wonen hadden liever in een dorps of landelijk woonmilieu willen wonen 
(4%). Uit deze cijfers kan dus worden afgeleid dat de doelgroep hoogopgeleide starters uit Eindhoven over 
het algemeen een sterke voorkeur hebben voor een centrum-stedelijk woonmilieu. In dit geval het centrum 
van Eindhoven (of Helmond, maar dat is gezien het aantal respondenten dat daar is gaan wonen 
onwaarschijnlijk). Gevolgd door een stedelijk woonmilieu buiten de ring (een woonwijk nabij het centrum 
van de stad). 
 
Tabel 27 

Concessie op soort 
woonomgeving (X²=25.633, 
df=4, p=0,000) 

Gerealiseerd soort woonomgeving/woonmilieu 

Binnen-
stad 

Centrum-
stedelijk 

binnen ring 

Centrum-
stedelijk 

buitenring 

Groen-
stedelijk 

Dorps/ 
Landelijk 

Totaal 

Nee, geen concessie 
N 16 94 66 4 16 196 

% 94,1% 81,7% 57,9% 57,1% 66,7% 70,8% 

Ja, wel een concessie 
N 1 16 47 3 8 75 

% 5,9% 18,3% 42,1% 42,9% 33,3% 29,2% 

Totaal 
  

N 17 115 114 7 24 277 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Wie doen deze concessie 
Op de woonomgeving worden verschillende concessies gedaan. Zo doen mannen iets minder vaak 
concessies op het gewenste woonmilieu, maar lijken zij wel relatief vaker de concessie te doen dat ze liever 
in een woonwijk aan de rand van de stad hadden willen wonen (Tabel 28). Vrouwen lijken juist vaker de 
concessie te doen op de wens om in of nabij het centrum van de stad te willen wonen. Dit veronderstelde 
verband is echter niet significant in dit onderzoek. Ook een verband tussen concessie op woonmilieu en 
huishoudenssamenstelling is niet bewezen, maar alleenstaanden lijken relatief vaker een concessie op een 
woning in het centrum te doen dan samenwonenden (Bijlage 5.4. B). Een verband tussen verhuurder van 
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de studentenwoning en het wel of niet doen van een concessie op de woonomgeving blijkt wel significant 
5.4. B). Degenen die een studentenwoning met campuscontract van Vestide huurden, blijken namelijk 
vaker een concessie te doen op de wens dat zij liever nabij het centrum zouden wonen (Tabel 30). 
Daarnaast blijkt er nog een verband te zijn met de woonduur in Eindhoven. Degenen die langer dan vijf jaar 
in Eindhoven in een studentenwoning hebben gewoond, doen minder vaak een concessie op de gewenste 
woonomgeving. 
 
Tabel 28 

 
Tabel 29 

Huishoudens- 
samenstelling (Χ2 = 
6,409, df = 6, p = 
0,379) 

Concessie soort woonomgeving 

Nee Liever 
centrum  

Liever 
nabij het 
centrum  

Liever 
rand van 

de stad  

Liever in 
dorp 

Liever 
landelijke 
omgeving  

Anders Totaal 

Alleenstaand N 74 18 7 2 3 0 3 107 

% 37% 49% 29% 40% 50% 0% 50% 38% 

Samenwonend N 124 19 17 3 3 5 3 174 

% 63% 51% 71% 60% 50% 100% 50% 62% 

Totaal N 198 37 24 5 6 5 6 281 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabel 30 

Verhuurder 
studentenwoning (Te 
veel cellen met 
verwachte waarde <5) 

Concessie soort woonomgeving 

Nee Liever 
centrum  

Liever 
nabij het 
centrum  

Liever 
rand 
van de 
stad  

Liever 
in dorp 

Liever 
landelijke 
omgeving  

Anders Totaal 

Vestide(186)/Trud
o(1)/Wooninc.(1) 

N 124 24 23 5 3 4 5 188 

% 63% 65% 96% 100% 50% 80% 83% 67% 

Particuliere 
verhuurder/belegg
er/familie(5)/ 
hospita(4) 

N 74 13 1 0 3 1 1 93 

% 37% 35% 4% 0% 50% 20% 17% 33% 

Totaal N 198 37 24 5 6 5 6 281 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Wat is de invloed van de zoektocht en ervaren knelpunten 
Huurders van Woonbedrijf blijken inderdaad relatief vaker een concessie te doen op het soort 
woonomgeving (Tabel 31). Degenen die deze concessie hebben gedaan blijken liever in of nabij het 
centrum van Eindhoven te hebben gewoond. Dit is een aannemelijk verband, aangezien degenen die in het 
centrum zijn gaan wonen, die woning duidelijk vaker huren van een particuliere verhuurder of belegger.  
 

Geslacht (Χ2 = 
11.651, df = 6, p = 
0.070) 

Concessie soort woonomgeving 

Nee Liever 
centrum  

Liever 
nabij het 
centrum  

Liever 
rand van 

de stad  

Liever in 
dorp 

Liever 
landelijke 
omgeving  

Anders Totaal 

Man N 135 23 13 5 4 4 1 185 

% 68,2% 62,2% 54,2% 100,0% 66,7% 80,0% 16,7% 65,8% 

Vrouw N 63 14 11 0 2 1 5 96 

% 31,8% 37,8% 45,8% 0,0% 33,3% 20,0% 83,3% 34,2% 

Totaal N 198 37 24 5 6 5 6 281 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 31 

Gerealiseerde woningverhuurder (Χ2 = 11.886, df = 2, 
p=0,025 

Concessie woonomgeving ja of nee 

Nee Ja Totaal 

Particuliere verhuurder of belegger N 76 17 93 

% 44,2% 24,3% 38,4% 

Woonbedrijf N 81 50 131 

% 47,1% 71,4% 54,1% 

Kansrijkhuren.nl (Wooninc./Trudo) N 15 3 18 

% 8,7% 4,3% 7,4% 

Totaal N 172 70 242 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Concessie op nabijheid werk 
Welke concessies worden hierop gedaan 
Op de bereikbaarheid van het werk van de respondent vanaf de woning is door ongeveer 30% een 
concessie gedaan. 20% wenste iets dichter bij het werk te wonen en 8% wenste veel dichter bij het werk te 
wonen. Deze concessies worden echter niet heel erg gevonden (2,65). Zoals te verwachten geven de 
respondenten vaker aan een concessie te hebben gedaan op de bereikbaarheid van het werk wanneer zij 
verder van het werk af wonen. Vooral vanaf 10 kilometer worden er concessies gedaan op de 
bereikbaarheid van het werk, en bij een afstand van meer dan 50 kilometer wenst zelfs 41% veel dichter bij 
het werk te wonen (Bijlage 5.4. B). 
 

Wie doen deze concessie 
Een zeer aannemelijk verband bestaat tussen de concessie op nabijheid van werk en de locatie van het 
werk. Duidelijk is dat degenen die een baan buiten Eindhoven hebben relatief vaker een concessie doen op 
de bereikbaarheid van hun werk. Maar aangezien in dit onderzoek alleen mensen die in de regio Eindhoven 
zijn blijven wonen, en de meesten in de gemeente Eindhoven zelf zijn blijven wonen, is dit een zeer 
aannemelijk maar niet heel relevant verband (Bijlage 5.4. B). 
 
Wat is de invloed van de zoektocht en ervaren knelpunten 
Er is geen verband ontdekt tussen de concessie op bereikbaarheid van het werk en de invloed van de 
zoektocht, of ervaren knelpunt.  

Concessie op nabijheid voorzieningen 
Welke concessies worden hierop gedaan 
Op de nabijheid van voorzieningen vanaf de woning zijn erg weinig concessies gedaan. Blijkbaar is het niet 
moeilijk om een woning te vinden die op maximaal één kilometer van dagelijkse voorzieningen zoals een 
supermarkt af ligt. Degenen die wel verder dan één kilometer van dagelijks voorzieningen afwonen, wonen 
voornamelijk in Strijp of Woensel-Zuid. Maar deze concessie wordt door de meesten niet erg gevonden. 
 

Wie doen deze concessie 
Er is geen duidelijke relatie tussen de kenmerken van de doelgroep en de concessies die worden gedaan op 
de nabijheid van voorzieningen. 
 
Wat is de invloed van de zoektocht en ervaren knelpunten 
Huurders van Woonbedrijf doen naast de concessies op gewenste woonomgeving, ook relatief vaker een 
concessie op de nabijheid van voorzieningen (Tabel 32). 
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Tabel 32 

Concessie nabijheid 
voorzieningen ja of nee 
(Χ² = 7,006, df = 2, p= 0,030) 

Woningverhuurder 

Particuliere verhuurder of 
belegger 

Woonbedrijf Kansrijkhuren.nl 
(Wooninc./ Trudo) 

Totaal 

Nee N 90 109 17 216 

% 94% 82% 89% 87% 

Ja N 6 24 2 32 

% 6% 18% 11% 13% 

Totaal N 96 133 19 248 

% 100% 100% 100% 100% 

5.5.3. Concessies op fysieke woningkenmerken 
De fysieke woningkenmerken worden door 35% van de hoogopgeleide starters het belangrijkst gevonden in 
de zoektocht naar een woning. Wanneer wordt gekeken naar hoe erg het wordt gevonden om op een van 
deze kenmerken een concessie te doen (Tabel 33), dan blijkt dit inderdaad erger gevonden te worden dan 
concessies op de locatiekenmerken. Voornamelijk een concessie op het totaaloppervlak (3,0), het aantal 
kamers (3,4) en het soort buitenruimte (3,2) worden erg gevonden. De gegevens over de verschillende 
concessies op fysieke woningkenmerken zullen in de volgende alinea’s afzonderlijk worden behandeld. 
 
Tabel 33 

Concessie woningtype Aantal Percentage Hoe erg  

Nee 209 74,4  

Ja, ik had liever in een appartement zonder lift gewoond 1 0,4  

Ja, ik had liever in een appartement met lift gewoond 15 5,3  

Ja, ik had liever in een rijtjeswoning gewoond 25 8,9  

Ja, ik had liever in een 2-onder-1-kapwoning gewoond 8 2,8  

Ja, ik had liever in een vrijstaande woning gewoond 16 5,7  

Ja, ik had liever in een loftwoning gewoond 7 2,5  

Totaal aantal concessies 72 25,6 2,67 

Concessie onderhoudsstaat Aantal Percentage Hoe erg  

Nee 222 79,0  

Ja, ik wenste in instapklare woning waar ik niet meer hoefde te klussen 48 17,1  

Ja, ik wenste een woning waar nog licht kluswerk verricht moest worden 
(als hier in de prijs enigszins rekening mee werd 

8 2,8  

Ja, ik wenste een woning waar nog zwaar kluswerk verricht moest worden 
(als hier in de prijs rekening mee werd gehouden) 

3 1,1  

Totaal aantal concessies 59 21,0 2,59 

Concessie totaaloppervlak Aantal Percentage Hoe erg 

Ja, ik wenste een kleinere woning 12 4,3  

Nee, het totaaloppervlak is precies goed 195 69,4  

Ja, ik wenste een grotere woning 71 25,3  

Ja, ik wenste een veel grotere woning 3 1,1  

Totaal aantal concessies 86 30,6 3,00 

Concessie minimaal aantal kamers Aantal Percentage Hoe erg  

Nee 233 82,9  

Ja, ik wenste minimaal 2 kamers 7 2,5  

Ja, ik wenste minimaal 3 kamers 31 11,0  

Ja, ik wenste minimaal 4 kamers 9 3,2  

Ja, ik wenste meer dan 5 kamers 1 0,4  

Totaal aantal concessies 48 17,1 3,38 

Concessie soort buitenruimte Aantal Percentage Hoe erg  

Nee 186 66,2  

Ja, ik wenste geen privé buitenruimte, wel collectieve buitenruimte 1 0,4  
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Ja, ik wenste een balkon 21 7,5  

Ja, ik wenste een dakterras 9 3,2  

Ja, ik wenste een tuin 64 22,8  

Totaal aantal concessies 95 33,8 3,15 

Concessie oppervlak buitenruimte Aantal Percentage Hoe erg  

Ja, ik wenste een veel kleinere buitenruimte 2 0,7  

Ja, ik wenste een iets kleinere buitenruimte 6 2,1  

Nee, de oppervlakte van de buitenruimte is precies goed 154 54,8  

Ja, ik wenste een iets grotere buitenruimte 91 32,4  

Ja, ik wenste een veel grotere buitenruimte 28 10,0  

Totaal aantal concessies 127 45,2 2,80 

Concessie parkeermogelijkheden Aantal Percentage Hoe erg  

Nee 249 88,6  

Ja, ik wenste één privé parkeerplek 20 7,1  

Ja, ik wenste twee privé parkeerplekken 4 1,4  

Ja, ik wenste openbare parkeergelegenheid direct bij de woning (in de 
straat) 

7 2,5  

Ja, ik wenste openbare parkeergelegenheid op loopafstand (in de wijk) 1 0,4  

Totaal aantal concessies 32 11,4 2,75 

Concessie op woningtype 
Welke concessies worden gedaan op woningtype 
Op het woningtype is door ruim 25% van de hoogopgeleide starters een concessie gedaan (Tabel 34). De 
meesten van hen zijn terechtgekomen in een appartement zonder lift. 33% van degenen die een 
appartement zonder lift hebben gerealiseerd geeft aan een concessie te hebben gedaan, zij hadden liever 
in een appartement met lift of een rijtjeswoning gewoond. Degenen die wel in een appartement met lift 
zijn gaan wonen, maar aangeven daarmee een concessie te hebben gedaan (24%), hadden vaak liever in 
een rijtjeswoning of vrijstaande woning willen wonen (Tabel 35). Degenen die een rijtjeswoning wisten te 
realiseren hebben het minst vaak een concessie gedaan, slechts 17%, maar van hen had ook een deel toch 
liever in een vrijstaande woning gewoond. Uit deze cijfers kan geconcludeerd worden dat het appartement 
met lift en de rijtjeswoning het meest populair zijn onder deze doelgroep, en dat het appartement zonder 
lift het minst gewild is. 
 
Tabel 34 

Concessie op woningtype 
(X²=6,883, df=2, p=0,032) 

Woningtype 

Appartement zonder 
lift/duplex  

Appartement 
met lift/ 

loftwoning 

Rijtjeswoning/2-onder-1-
kap/vrijstaande woning 

Totaal 

Nee 
  

N 69 83 57 209 

% 66,3% 76,1% 83,8% 74,4% 

Ja 
  

N 35 26 11 72 

% 33,7% 23,9% 16,2% 25,6% 

Totaal 
  

N 104 109 68 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabel 35 

Concessie op woningtype (X²=41,572, 
df=12, p=0,000) 

Woningtype 

Appartement 
zonder 

lift/duplex 

Appartement 
met lift/ 

loftwoning 

Rijtjeswoning/2-
onder-1-kap/ 

vrijstaande woning 

Totaal 

Nee N 69 83 57 209 

% 66,3% 76,1% 83,8% 74,4% 

N 0 0 1 1 
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Ja, ik had liever in een appartement 
zonder lift gewoond 

% 0,0% 0,0% 1,5% 0,4% 

Ja, ik had liever in een appartement 
met lift gewoond 

N 13 0 2 15 

% 12,5% 0,0% 2,9% 5,3% 

Ja, ik had liever in een rijtjeswoning 
gewoond 

N 16 9 0 25 

% 15,4% 8,3% 0,0% 8,9% 

Ja, ik had liever in een 2-onder-1-
kapwoning gewoond 

N 1 5 2 8 

% 1,0% 4,6% 2,9% 2,8% 

Ja, ik had liever in een vrijstaande 
woning gewoond 

N 2 8 6 16 

% 1,9% 7,3% 8,8% 5,7% 

Ja, ik had liever in een loftwoning 
gewoond 

N 3 4 0 7 

% 2,9% 3,7% 0,0% 2,5% 

Totaal N 104 109 68 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Wie doen deze concessies op woningtype 
Vrouwen doen niet significant vaker een concessie op het gewenste woningtype, maar als ze een concessie 
hebben gedaan dan is dat wel vaker op een ander gewenst woningtype dan waarop mannen een concessie 
hebben gedaan (Tabel 36 en 37). Mannen hadden vaker liever in een vrijstaande woning gewoond, en 
vrouwen vaker liever in een rijtjeswoning. Huishoudens met een relatief lager inkomen doen niet vaker of 
minder vaak concessies op het gewenste woningtype. Ook bij de huishoudenssamenstelling blijkt er geen 
significant verschil in het wel of niet doen van concessies op het woningtype.  
 
Tabel 36 

Geslacht (X²=0,961, df=1, p=0,327) Concessie woningtype 

Nee Ja Totaal 

Man 
  

N 141 44 185 

% 67,5% 61,1% 65,8% 

Vrouw 
  

N 68 28 96 

% 32,5% 38,9% 34,2% 

Totaal 
  

N 209 72 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabel 37 

Geslacht 
(X²=11,217, df=6, 
p=0,082) 

 Concessie woningtype 

Nee Liever 
apparte-

ment 
zonder lift 

Liever 
apparte

ment 
met lift 

Liever 
rijtjeswo

ning 

Liever 2-
onder-1-

kap 

Liever 
vrijstaan

de 
woning 

Liever 
loftwoni

ng 

Totaal 

Man 
  

N 141 0 9 12 6 14 3 185 

% 67,5% 0,0% 60,0% 48,0% 75,0% 87,5% 42,9% 65,8% 

Vrouw 
  

N 68 1 6 13 2 2 4 96 

% 32,5% 100,0% 40,0% 52,0% 25,0% 12,5% 57,1% 34,2% 

Totaal 
  

N 209 1 15 25 8 16 7 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Wat is de invloed van de zoektocht en ervaren knelpunten op het doen van concessies op woningtype 
Inschrijftijd, woningverhuurder, of andere aspecten van de zoektocht blijken geen verband te hebben met 
de concessie op woningtype. Wel blijken degenen die aangeven financiële onzekerheid als knelpunt te 
hebben ervaren, relatief vaker een concessie te doen op het gewenste woningtype. Het is waarschijnlijk dat 
degenen die een concessie op het woningtype hebben gedaan, een duurder woningtype op het oog 
hadden, maar het vanwege de financiële onzekerheid niet aandurfden of aankonden om de financiële 
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verplichting aan te gaan. Het knelpunt dat iemand te veel verdient (of te veel denkt te verdienen) voor een 
sociale huurwoning, heeft ook vaker geleid tot het doen van concessies op woningtype. Dit is opmerkelijk, 
omdat er geen verband is ontdekt tussen de woningverhuurder en concessie op woningtype. Degenen die 
aangeven te weinig te verdienen voor de vrije sector, blijken ook vaker concessies te doen op het gewenste 
woningtype. De huurprijs van vrije sector huurwoningen ligt boven de huurtoeslaggrens van ongeveer 700 
euro. Dit probleem speelt vooral een rol voor degenen die niet voldoende inschrijftijd hebben opgebouwd 
voor een sociale huurwoning. Andere knelpunten die vaker leiden tot een concessie op het gewenste 
woningtype zijn het niet hebben van een vast contract, te laat te hebben ingeschreven bij een 
woningcorporatie, geen of te weinig betaalbaar aanbod in de gewenste gemeente, en een te lange 
wachttijd voor een sociale huurwoning. Het knelpunt dat er te weinig betaalbare huurwoningen in de vrije 
sector/particuliere sector beschikbaar zijn, heeft bij ruim 35% van hen ook geleid tot concessies op gewenst 
woningtype (Bijlage 5.4. C). 

Concessie op onderhoudsstaat  
Welke concessies worden hiermee gedaan 
Op de onderhoudsstaat heeft 21% van de respondenten een concessie gedaan. 21% van degenen die een 
woning realiseerden waar licht kluswerk nodig was had liever een instapklare woning gehad. Van degenen 
die een woning met zwaar kluswerk hebben gerealiseerd, had 30% liever een woning met licht kluswerk 
gewild en 25% zelfs liever een instapklare woning. 95% van de hoogopgeleide starters die een instapklare 
woning realiseerden waren hier tevreden mee. Het lijkt er dus op dat de hoogopgeleide starters liever niet 
willen klussen. Dit zal samenhangen met de extra kosten en de tijdsinvestering die daar bij komen kijken. 
De concessies op de onderhoudsstaat worden echter niet heel erg gevonden (2,6). 
 
Tabel 38 

Concessie op onderhoudsstaat 
(X²=16,221, df=4, p=0,003)  

Onderhoudsstaat van de woning 

De woning was 
instapklaar 

Ik moest licht 
kluswerk verrichten 

Ik moest zwaar 
kluswerk verrichten 

Totaal 

Nee 

  

N 52 161 9 222 

% 94,5% 78,2% 45,0% 79,0% 

Ja 

  

N 3 45 11 59 

% 5,5% 21,8% 55,0% 21,0% 

Totaal 

  

N 55 206 20 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Wie doen deze concessie 
Er is geen subgroep te definiëren die significant vaker of minder vaak dan een ander concessies doet op de 
onderhoudsstaat van de woning. Toch lijken huurders van Woonbedrijf relatief vaker de concessie te doen 
dat zij liever een instapklare woning hadden gerealiseerd dan huurders van een particulier of belegger. 
 
Wat is de invloed van de zoektocht en ervaren knelpunten 
Er is geen significant verband ontdekt tussen de zoektocht en/of de ervaren knelpunten en de concessie op 
onderhoudsstaat. 

Concessie op totaaloppervlak 
Welke concessies worden hiermee gedaan 
Voor wat betreft de grootte van de gerealiseerde woning zijn voornamelijk op het totaaloppervlak 
concessies gedaan (31%). De meeste respondenten wensten een ‘iets grotere woning’ (25%) en slechts een 
enkeling wenste een ‘veel grotere woning’ (1%). Hierdoor lijken de concessies niet heel groot, maar deze 
concessie wordt wel erger gevonden dan de meeste andere concessies. Het gemiddelde is namelijk 3,0 op 
een schaal van 1 tot 5, hierbij zijn ook de respondenten meegenomen die een ‘positieve concessie’ hebben 
gedaan. Degenen die een grotere woning hebben dan ze in eerste instantie wensten, vinden de concessie 
over het algemeen niet erg. 60% van degenen die een woning van 50m2 of kleiner realiseerden, hebben 
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hiermee een concessie gedaan op de gewenste grootte, zij wensten allemaal een grotere woning (Tabel 
40). Van degenen die een woning van 50m2 tot 75m2 hebben gerealiseerd had 38% een grotere woning 
gewild. 12% van de hoogopgeleide starters die een woning van 75m2 tot 100m2 realiseert wil liever een 
grotere woning, maar ook 5% wenste eigenlijk een kleinere woning. Vanaf een woning van 100m2 is er 
vrijwel niemand die een grotere woning wenst, wel wenste ongeveer 11% eigenlijk een kleinere woning. 
Met een woning van 75 tot 100m2 lijken de meeste hoogopgeleide starters dus het vaakst tevreden te zijn. 
 
Tabel 39 

Concessie totaaloppervlak ja of 
nee 
Χ2 = 31,593, df = 4, p = 0,000 

Totaaloppervlak woning 

Minder 
dan 50m2 

50m2 tot 
75m2 

75m2 tot 
100 m2 

100m2 tot 
125m2 

Meer dan 
125m2 

Totaal 

Nee N 14 63 88 25 5 195 

% 40% 61% 82% 89% 71% 69% 

Ja N 21 41 19 3 2 86 

% 60% 39% 18% 11% 29% 31% 

Totaal N 35 104 107 28 7 281 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabel 40 

Concessie totaaloppervlak 
(Te veel cellen met verwachte 
waarde <5) 

Totaaloppervlak woning 

Minder 
dan 50m2 

50m2 tot 
75m2 

75m2 tot 
100 m2 

100m2 tot 
125m2 

Meer dan 
125m2 

Totaal 

Ja, ik wenste een kleinere 
woning 

N 0 2 6 3 1 12 

% 0% 2% 6% 11% 14% 4% 

Nee, het totaaloppervlak is 
precies goed 

N 14 63 88 25 5 195 

% 40% 61% 82% 89% 71% 69% 

Ja, ik wenste een iets 
grotere woning 

N 20 37 13 0 1 71 

% 57% 36% 12% 0% 14% 25% 

Ja, ik wenste een veel 
grotere woning 

N 1 2 0 0 0 3 

% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 

Totaal N 35 104 107 28 7 281 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Wie doen deze concessie 
Op het totaaloppervlak van de woning worden de minste concessies gedaan door degenen met een 
inkomen van minder dan 1000 euro per maand en door de huishoudens met een inkomen van méér dan 
3000 euro per maand. De inkomens tussen 1000 en 3000 per maand wensten relatief vaker een iets 
grotere woning. Degenen die hun studentenwoning huurden van Vestide, hebben relatief minder vaak een 
concessie hoeven doen op het gewenste totaaloppervlak. Ook dit zal te maken hebben met de 
woningverhuurder waar zij terecht zijn gekomen. Als dit een woningcorporatie is, zullen zij gemakkelijker 
een betaalbare woning met voldoende oppervlak hebben kunnen realiseren. Degenen die een concessie op 
het totaaloppervlak van de woning doen, hebben daarnaast volgens de T-Test een significant kortere 
inschrijftijd bij een woningcorporatie (Bijlage 5.4. C). 
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Tabel 41 

Huishoudensinkomen (Χ² = 13,406, df = 3, p = 
0,004) 

Concessie totaaloppervlak ja of nee 

Nee Ja Totaal 

Minder dan €1000,- per maand N 49 17 66 

% 27% 20% 25% 

Tussen €1000,- en €2000,- per maand N 80 40 120 

% 43% 48% 45% 

Tussen €2000,- en €3000,- per maand N 33 26 59 

% 18% 31% 22% 

Meer dan €3000,- per maand N 22 1 23 

% 12% 1% 9% 

Totaal N 184 84 268 

% 100% 100% 100% 

 
Tabel 42 

Huishoudensinkomen 
(Χ²=20,005, df=9, 
p=0,018) 

Concessie totaaloppervlak 

Ja, ik wenste 
een kleinere 

woning 

Nee, het 
totaaloppervlak 

is precies goed 

Ja, ik wenste 
een grotere 

woning 

Ja, ik wenste 
een veel grotere 

woning 

Totaal 

Minder dan €1000,- 
per maand 

N 3 49 14 0 66 

% 27% 27% 20% 0% 25% 

Tussen €1000,- en 
€2000,- per maand 

N 2 80 36 2 120 

% 18% 43% 51% 67% 45% 

Tussen €2000,- en 
€3000,- per maand 

N 6 33 19 1 59 

% 55% 18% 27% 33% 22% 

Meer dan €3000,- 
per maand 

N 0 22 1 0 23 

% 0% 12% 1% 0% 9% 

Totaal N 11 184 70 3 268 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Wat is de invloed van de zoektocht en ervaren knelpunten 
Ook degenen die een woning voor de korte termijn zochten, lijken vaker een concessie te doen op het 
gewenste totaaloppervlak, hoewel ook dit geen significante relatie is (p=0,087). Het enige significante 
verband bestaat tussen de woningverhuurder en de concessie op totaaloppervlak. Huurders van 
Woonbedrijf blijken namelijk significant minder vaak concessies te doen op het gewenste totaaloppervlak 
dan degenen die huren van een particuliere verhuurder of belegger (TABEL 43). 
 
Tabel 43 

Woningverhuurder (Χ²=8.877, df=2, sig=0.012) Concessie totaaloppervlak ja of nee 

Nee Ja Totaal 

Particuliere verhuurder of belegger N 58 38 96 

% 34% 50% 39% 

Woonbedrijf N 103 30 133 

% 60% 39% 54% 

Kansrijkhuren.nl (Wooninc./Trudo) N 11 8 19 

% 6% 11% 8% 

Totaal N 172 76 248 

% 100% 100% 100% 
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Concessie op aantal kamers 
Welke concessies worden hiermee gedaan 
Ook op het gewenste aantal kamers in de woning zijn concessies gedaan. 17% van de respondenten heeft 
een concessie gedaan op het gewenste aantal kamers. Hoewel hier minder concessies op worden gedaan 
dan op het totaaloppervlak van de woning, worden de concessies op het aantal kamers gemiddeld wel 
erger gevonden, namelijk 3,4 op een schaal van 1 tot 5. Het is dus raadzaam om rekening te houden met 
het aantal kamers in het aanbieden van woningen aan deze doelgroep, meer nog dan de totaaloppervlakte.  
Van degenen die een tweekamerwoning hebben gerealiseerd, had 43% liever een woning met minimaal 
drie kamers gehad. Van degenen die een eenkamerwoning hebben gerealiseerd had 44% liever een 
tweekamerwoning gerealiseerd. Vanaf drie kamers doen nog maar weinig mensen echt een concessie, 
namelijk 9% van degenen met een driekamerwoning. Daarvan hadden enkelen liever meer kamers, maar 
anderen wensten eigenlijk minder kamers. De driekamerwoning lijkt dus het meest populair onder de 
doelgroep. Op minder kamers worden relatief vaker concessies gedaan. 
 
Tabel 44 

Concessie op minimaal 
aantal kamers (X²=57,119, 
df=5, p=0,000) 

 Aantal kamers 

1 2 3 4 5 Meer 
dan 5 

Totaal 

Nee N 5 37 91 54 34 12 233 

% 55,6% 55,2% 91,0% 94,7% 94,4% 100,0% 82,9% 

Ja N 4 30 9 3 2 0 48 

% 44,4% 44,8% 9,0% 5,3% 5,6% 0,0% 17,1% 

Totaal N 9 67 100 57 36 12 281 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabel 45 

Concessie op minimaal aantal 
kamers (te veel cellen met 
verwachte waarde < 5) 

 Aantal kamers 

1 2 3 4 5 Meer 
dan 5 

Totaal 

Nee N 5 37 91 54 34 12 233 

% 55,6% 55,2% 91,0% 94,7% 94,4% 100,0% 82,9% 

Ja, ik wenste minimaal 2 
kamers 

N 4 0 1 1 1 0 7 

% 44,4% 0,0% 1,0% 1,8% 2,8% 0,0% 2,5% 

Ja, ik wenste minimaal 3 
kamers 

N 0 29 0 2 0 0 31 

% 0,0% 43,3% 0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 11,0% 

Ja, ik wenste minimaal 4 
kamers 

N 0 1 8 0 0 0 9 

% 0,0% 1,5% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 

Ja, ik wenste meer dan 
5 kamers 

N 0 0 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,4% 

Totaal N 9 67 100 57 36 12 281 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Wie doen deze concessie 
Relatief meer vrouwen geven aan een concessie te hebben gedaan op het gewenste aantal kamers. Het is 
moeilijk de achterhalen wat daar de reden voor is, er is namelijk geen verband tussen het gerealiseerde 
aantal kamers en het geslacht. Maar wellicht wensen vrouwen vaker meer kamers dan mannen, en doen ze 
vaker concessies omdat ze het niet kunnen realiseren. Vrouwen blijken met name vaker een concessie te 
doen op de wens voor minimaal drie kamers. Opvallend is dat er geen verband is ontdekt tussen de 
huishoudenssamenstelling en de concessie op het gewenst aantal kamers. Maar aangezien alleenstaanden 
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vaker een woning met minder kamers realiseren dan samenwonenden, en zij niet vaker concessies doen, 
geeft dit ook aan dat zij genoegen nemen met minder kamers. Wel blijkt er een verschil te zijn tussen 
degenen die een studentenwoning (met campuscontract) huurden van Vestide en degenen die hun 
studentenwoning huurden van een particulier. Oud-huurders van Vestide doen namelijk relatief minder 
vaak concessies op het gewenste aantal kamers. 
 
Wat is de invloed van de zoektocht en ervaren knelpunten 
Degenen met relatief weinig inschrijftijd (tot vier jaar), doen relatief vaker concessies op het gewenst aantal 
kamers. Dit geldt ook weer voor degenen die hun gerealiseerde huurwoning niet van Woonbedrijf huren. 

Concessie op buitenruimte 
Welke concessies worden hiermee gedaan 
Voor wat buitenruimte betreft zijn concessies gedaan op het soort buitenruimte en op de oppervlakte. 
Ongeveer 34% geeft aan een concessie te hebben gedaan op het soort buitenruimte en 45% op de 
oppervlakte ervan. Maar aan een concessie op de oppervlakte wordt minder belang gehecht (2,80) dan aan 
het soort buitenruimte (3,2). De meeste concessies worden gedaan door personen die helemaal geen 
buitenruimte hebben (82%), of alleen collectieve buitenruimte (64%). Zij wensen vaak een balkon en soms 
een tuin. Van degenen die een balkon hebben gerealiseerd is er ook nog ruim 40% die aangeeft een 
concessie te hebben gedaan, zij hadden eigenlijk liever een tuin gehad. Van degenen die een tuin hebben 
gerealiseerd doet vrijwel niemand een concessie, een enkeling hiervan (1%) wenste eigenlijk een balkon. 
 
Tabel 46 

Concessie soort buitenruimte 
(X²=74.139, df=4, p=0,000) 

Soort buitenruimte 

Geen 
buiten-
ruimte 

Alleen 
collectieve 

buitenruimte 

Balkon/ 
dakterras 

Tuin Patio/ 
winter-

tuin 

Totaal 

Nee N 5 5 92 78 5 185 

% 18,5% 35,7% 59,7% 98,7% 83,3% 66,1% 

Ja N 22 9 62 1 1 95 

% 81,5% 64,3% 40,3% 1,3% 16,7% 33,9% 

Totaal N 27 14 154 79 6 280 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabel 47 

Concessie soort buitenruimte (Te 
veel cellen met verwachte 
waarde < 5) 

Soort buitenruimte 

Geen 
buiten-
ruimte 

Alleen 
collectieve 
buitenruimte 

Balkon/ 
dakterras 

Tuin Patio/ 
winter-
tuin 

Totaal 

Nee N 5 5 92 78 5 185 

% 18,5% 35,7% 59,7% 98,7% 83,3% 66,1% 

Ja, ik wenste collectieve 
buitenruimte 

N 0 0 1 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,4% 

Ja, ik wenste een balkon N 14 6 0 1 0 21 

% 51,9% 42,9% 0,0% 1,3% 0,0% 7,5% 

Ja, ik wenste een dakterras N 2 1 6 0 0 9 

% 7,4% 7,1% 3,9% 0,0% 0,0% 3,2% 

Ja, ik wenste een tuin N 6 2 55 0 1 64 

% 22,2% 14,3% 35,7% 0,0% 16,7% 22,9% 

Totaal 
  

N 27 14 154 79 6 280 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Wie doen deze concessie 
Tot vier jaar inschrijftijd bij een woningcorporatie worden er relatief vaker concessies gedaan op het 
gewenste soort buitenruimte. De gemiddelde inschrijftijd van degenen die een concessie hebben gedaan 
op het soort buitenruimte is ook significant lager dan dat van degenen die geen concessie hebben hoeven 
doen (T-Test in Bijlage 5.4. C). Er is geen significant verband ontdekt met andere kenmerken van de 
doelgroep.  
 
Wat is de invloed van de zoektocht en ervaren knelpunten 
Er is geen verband ontdekt tussen de concessie op soort of oppervlakte van de buitenruimte met de 
intensiteit van de zoektocht of de ervaren knelpunten. 

Concessie op parkeermogelijkheden 
Welke concessies worden hiermee gedaan 
Op parkeermogelijkheden zijn niet veel concessies gedaan, slechts 11% geeft aan hier een concessie op te 
hebben gedaan. 25% van degenen die alleen openbare parkeergelegenheid op loopafstand van de woning 
hadden geeft aan hiermee een concessie te hebben gedaan (Tabel 48). Van degenen die 
parkeergelegenheid direct bij de woning hebben, openbaar of privé, geeft slechts 10% aan een concessie te 
hebben gedaan. 8% van degenen met openbare parkeergelegenheid direct bij de woning wenste eigenlijk 
een privé parkeermogelijkheid, maar ook 11% van degenen met privé parkeergelegenheid wensten juist 
openbare parkeergelegenheid direct bij de woning.  
 
Tabel 48 

Concessie op 
parkeermogelijkheden 
(X²=9,954, df=2, p=0,007) 

Parkeermogelijkheden 

Eén of twee privé 
parkeerplaats(en) 

Openbare 
parkeergelegenheid 
direct bij de woning 

Openbare 
parkeergelegenheid op 

loopafstand van de woning 

Totaal 

Nee N 57 159 33 249 

% 89,1% 91,9% 75,0% 88,6% 

Ja N 7 14 11 32 

% 10,9% 8,1% 25,0% 11,4% 

Totaal 
  

N 64 173 44 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Wie doen deze concessie 
Er blijkt een verband te zijn tussen de concessie op parkeergelegenheid en het opleidingsniveau, namelijk 
dat WO’ers vaker een concessie doen op parkeermogelijkheden (Tabel 49). Er is echter geen verband 
tussen het opleidingsniveau en bezit van auto’s, en wel tussen het autobezit en de gerealiseerde 
parkeermogelijkheden. Het blijkt daarnaast ook dat mannen, ten opzichte van vrouwen, vaker aangeven 
een concessie te hebben gedaan op de gewenste parkeermogelijkheden. En tussen mannen en vrouwen is 
er geen verschil in gerealiseerde parkeermogelijkheden. Hieruit is af te leiden dat mannen vaker hogere 
eisen hadden wat parkeergelegenheid betreft. En aangezien er onder de HBO’ers relatief meer vrouwen 
zijn, is het aannemelijk dat er daardoor ook minder concessies op parkeergelegenheid zijn gedaan onder 
HBO’ers. Het meest aannemelijke verband bestaat tussen het autobezit en de concessie op 
parkeergelegenheid. Degenen die in het bezit zijn van één of meer auto’s doen overduidelijk vaker 
concessies op de gewenste parkeermogelijkheden dan degenen zonder auto (Tabel 50). Waarschijnlijk 
simpelweg omdat het degenen zonder auto niet (veel) uitmaakt welke parkeermogelijkheden zij hebben.  
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Tabel 49 

Opleidingsniveau 
Χ2 = 6,169, df = 1, p=0.013 

Concessie op parkeergelegenheid ja of nee 

Nee Ja Totaal 

WO N 208 32 240 

% 84% 100% 85% 

HBO N 41 0 41 

% 16% 0% 15% 

Totaal N 249 32 281 

% 100% 100% 100% 

 
Tabel 50 

Hoeveel auto's 
Χ2 = 15,593, df = 2, p=0,000 

Concessie op parkeergelegenheid ja of nee 

Nee Ja Totaal 

Geen auto N 150 8 158 

% 60% 25% 56% 

1 auto N 89 20 109 

% 36% 63% 39% 

2 auto's (of meer) N 10 4 14 

% 4% 13% 5% 

Totaal N 249 32 281 

% 100% 100% 100% 

 
Tabel 51 

Geslacht 
Χ2 = 3,815, df = 1, p=0,051 

Verschil tussen steekproef en populatie 

Nee Ja Totaal 

Man N 159 26 185 

% 64% 81% 66% 

Vrouw N 90 6 96 

% 36% 19% 34% 

Totaal N 249 32 281 

% 100% 100% 100% 

 
Wat is de invloed van de zoektocht en ervaren knelpunten 
Er zijn geen verbanden ontdekt tussen de zoektocht en/of ervaren knelpunten en het doen van concessies 
op parkeermogelijkheden bij de woning. Het doen van concessies op gewenste parkeermogelijkheden lijkt 
dus voornamelijk samen te hangen met het autobezit en de wensen die daarmee samenhangen. 

5.5.4. Concessies op prijs en eigendomsvorm van de woning 
De prijs van de woning wordt door ruim 21% van de hoogopgeleide starters het belangrijkst gevonden in de 
zoektocht naar een woning. Wanneer wordt gekeken naar welk belang er wordt gehecht aan het doen van 
een concessie op een van deze kenmerken (Tabel 52), dan blijken vooral prijsaspecten erg gevonden te 
worden. Een concessie op de prijsklasse (huur of koop) scoort gemiddeld 3,3, en de concessie op 
energiezuinigheid ook 3,3 op de schaal van 1 tot 5. De gegevens over de verschillende concessies op prijs 
en eigendomsvorm zullen in de volgende alinea’s afzonderlijk worden behandeld. 
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Tabel 52 

Concessie eigendomsvorm Aantal Percentage Hoe erg  

Nee 260 92,5  

Ja, ik wenste een huurwoning 5 1,8  

Ja, ik wenste een koopwoning 13 4,6  

Ja, ik wenste een Slimmer kopen®/Koopgarant woning 3 1,1  

Totaal aantal concessies 21 7,5 2,72 

Concessie prijsklasse Aantal Percentage Hoe erg  

Ja, ik wenste een veel goedkopere woning 28 10,0  

Ja, ik wenste een iets goedkopere woning 93 33,1  

Nee 157 55,9  

Ja, ik wenste een duurdere woning 3 1,1  

Totaal aantal concessies 124 44,1 3,28 

Concessie energiezuinigheid Aantal Percentage (van 
bruikbare respons) 

Hoe erg  

Ja, ik betaal veel meer aan GWE dan gewenst/verwacht 22 8,6  

Ja, ik betaal iets meer aan GWE dan gewenst/verwacht 71 27,8  

Nee, ik ben ongeveer even veel kwijt aan GWE als 
gewenst/verwacht 

122 47,8  

Nee, ik betaal iets minder aan GWE dan gewenst/verwacht 27 10,6  

Nee, ik betaal veel minder aan GWE dan gewenst/verwacht 13 5,1  

Missing 26    

Totaal aantal concessies 93 36,5 3,31 

Concessie op de eigendomsvorm 
Welke concessies worden hiermee gedaan 
Er zijn erg weinig hoogopgeleide starters die een concessie hebben gedaan op de eigendomsvorm. Slechts 
7,5% procent heeft hier een concessie op gedaan (Tabel 53). Blijkbaar is de eigendomsvorm een ‘harde’ 
woonwens voor deze doelgroep. Er zijn bovendien meer respondenten die eigenlijk een koopwoning 
wensten, maar een huurwoning zijn gaan wonen (19% van de kopers wilde liever huren), dan respondenten 
die een huurwoning wensten maar in een koopwoning zijn gaan wonen (4% van de huurders wilde liever 
kopen) (Tabel 54). Hoewel er te weinig respondenten zijn die een ‘slimmer kopen’ woning hebben gekocht 
om hier een significante uitspraak over te kunnen doen, spreekt het niet voor het concept dat drie van de 
zeven slimmer kopers aangeven hiermee een concessie te hebben gedaan.  
 

Tabel 53 

Concessie eigendomsvorm 
(X²=13,815a, df=1, p=0,000)  

Gerealiseerde eigendomsvorm van de woning 

Huur Koop Totaal 

Nee 
  

N 239 21 260 

% 94,5% 75,0% 92,5% 

Ja 
  

N 14 7 21 

% 5,5% 25,0% 7,5% 

Totaal 
  

N 253 28 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabel 54 

Eigendomsvorm (67% van de cellen 
heeft verwachte waarde < 5, dus niet 
volledig betrouwbaar)  

Gerealiseerde eigendomsvorm van de woning 

Huur Koop Slimmer kopen® / 
Koopgarant 

Totaal 

Nee N 239 17 4 260 

% 94,5% 91,0% 57,1% 92,5% 

Ja, ik wenste een huurwoning N 0 4 1 5 

% 0,0% 19,0% 14,3% 1,8% 

Ja, ik wenste een koopwoning N 11 0 2 13 

% 4,3% 0,0% 28,6% 4,6% 

Ja, ik wenste een Slimmer 
kopen®/Koopgarant woning 

N 3 0 0 3 

% 11,9% 0,0% 0,0% 1,1% 

Totaal 
  

N 253 21 7 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Wie doen deze concessie 
Degenen die een concessie doen op de eigendomsvorm hebben gemiddeld een kortere inschrijftijd bij een 
woningcorporatie (T-test in Bijlage 5.4. D). Degenen die een studentenwoning met campuscontract (van 
Vestide) huurden, hebben ook minder vaak een concessie gedaan op de eigendomsvorm (Tabel 55). Dit 
hangt hoogstwaarschijnlijk samen met het gegeven dat huurders van Vestide vaak meer inschrijftijd bij 
Woonbedrijf  hebben opgebouwd.  
 

Tabel 55 

Studentenwoning 
Χ² = 7,018, df = 2, p = 0,030 

Concessie op eigendomsvorm ja of nee 

Nee Ja Totaal 

Kamer in een studentenhuis met gedeelde voorzieningen, met 
campuscontract* 

N 129 5 134 

% 50% 24% 48% 

Kamer in studentenhuis met gedeelde voorzieningen, zonder 
campuscontract* (of bij hospita (n=4)) 

N 79 12 91 

% 30% 57% 32% 

Studenteneenheid met eigen voorzieningen, met 
campuscontract* 

N 52 4 56 

% 20% 19% 20% 

Totaal N 260 21 281 

% 100% 100% 100% 

 
Wat is de invloed van de zoektocht en ervaren knelpunten 
Degenen die aangeven te weinig te verdienen voor een vrije sector huurwoning, doen vaker een concessie 
op de eigendomsvorm. Ook degenen die aangeven het niet hebben van een vast contract als knelpunt te 
hebben ervaren, doen relatief vaker een concessie op de eigendomsvorm. Waarschijnlijk wensten de 
meesten van hen een koopwoning, maar konden dit niet realiseren vanwege het niet kunnen verkrijgen van 
een hypotheek. Een koopwoning is over het algemeen goedkoper in maandlasten, helemaal vergeleken 
met de huurwoningen in de vrije sector. Daardoor zullen zij ook vaker een concessie hebben gedaan op de 
prijsklasse van de woning. De andere knelpunten die een verband hebben met het doen van een concessie 
op de eigendomsvorm, zijn dat er ‘geen of te weinig betaalbaar aanbod is in de gewenste gemeente’, ‘een 
te lange wachttijd voor een sociale huurwoning’ en het idee dat er ‘te veel woningen specifiek voor 
ouderen en gezinnen worden aangeboden’. 

Concessie op prijsklasse 
Welke concessies worden hierop gedaan 
Vrij veel respondenten zeggen een concessie te hebben gedaan op de prijsklasse. Ruim 33% wenste een 
iets goedkopere woning, en 10% wenste zelfs een veel goedkopere woning. Uit de cijfers over hoe erg de 
respondenten het gemiddeld vonden een concessie te hebben moeten doen op de prijsklasse, blijkt dat dit 
vergeleken met de andere concessies erger wordt gevonden (3,3 op de schaal van 1 tot 5). Slechts 56% van 
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de hoogopgeleide starters die een woning huurt, geeft aan géén concessie te hebben gedaan op de 
gewenste prijsklasse van de woning. Degenen die wel een concessie hebben gedaan hebben vaak een 
woning van 600 euro of duurder gerealiseerd. Maar ook in de prijsklasse 400 tot 600 euro geeft ook nog 
bijna 20% aan eigenlijk een iets goedkopere woning te hebben gewenst. In de prijsklasse 600 tot 700 euro 
wenste 46% een iets goedkopere woning en 7% een veel goedkoper woning. In de prijsklasse 700 tot 800 
lopen deze percentages op tot respectievelijk 67% en 23%, en in de prijsklasse 800 of meer tot 51% en 29%. 
Een iets goedkopere woning zou waarschijnlijk iedereen wel willen, maar een veel goedkopere woning 
wensen dan gerealiseerd geeft wel aan dat er een grote concessie gedaan is.  
 
Tabel 56 

Concessie prijsklasse (X²=99.477, 
df=8, p=0.000) 

Huurprijsklasse 

Minder 
dan €400 

€400-€600 €600-€700 €700-€800 Meer dan 
€800 

Totaal 

Ja, ik wenste een veel 
goedkopere woning 

N 0 2 4 8 10 24 

% 0,0% 2,0% 7,4% 23,5% 28,6% 9,6% 

Ja, ik wenste een iets 
goedkopere woning 

N 0 20 25 23 18 86 

% 0,0% 19,6% 46,3% 67,6% 51,4% 34,5% 

Nee N 24 80 25 3 7 139 

% 100,0% 78,4% 46,3% 8,8% 20,0% 55,8% 

Totaal N 24 102 54 34 35 249 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Wie doen deze concessie 
Opvallend is dat het huishoudensinkomen geen duidelijk verband blijkt te hebben met de concessie op de 
gewenste prijsklasse. De prijsklasse van de gerealiseerde woning heeft wel verband met het 
huishoudensinkomen. De hogere huishoudensinkomens realiseren namelijk vaker duurdere woningen. Het 
lijkt dus dat er op iedere prijsklasse relatief even veel concessies gedaan worden. Het zou een groter 
probleem zijn als was gebleken dat alleen door de lagere inkomensklassen concessies waren gedaan op de 
prijsklasse van de woning. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat het aanbod niet voldoende aansluit op 
de verschillende inkomens. Het enige significante verband met de kenmerken van de doelgroep, is dat 
degenen die een concessie doen op de gewenste prijsklasse gemiddeld een kortere inschrijftijd hebben (T-
test in Bijlage 5.4. D). 
 

Wat is de invloed van de zoektocht en ervaren knelpunten 
Huurders van Woonbedrijf blijken inderdaad minder vaak concessies te hoeven doen op de gewenste 
prijsklasse (Tabel 57). Daarnaast blijkt er een verband te zijn tussen het knelpunt financiële onzekerheid, en 
de concessie op de gewenste prijsklasse. En het knelpunt dat iemand te veel verdient (of te veel denkt te 
verdienen) voor een sociale huurwoning, heeft ook vaker geleid tot het doen van concessies op prijsklasse. 
Het is waarschijnlijk dat degenen die niet terecht konden bij een woningcorporatie een woning gaan huren 
van een particuliere verhuurder, wat vaak evident is aan een duurdere woning. En zoals verwacht doen 
degenen die aangeven ‘te weinig verdienen voor een vrije sector huurwoning’ als knelpunt te ervaren, ook 
vaker een concessie op de gewenste prijsklasse. Zij ervaren het waarschijnlijk als knelpunt, doordat ze wel 
zijn aangewezen op deze sector van de woningmarkt, maar er (nog) niet genoeg voor verdienen (Bijlage 
5.4. D).  
 
De overige knelpunten die een verband blijken te hebben met het doen van een concessie op de gewenste 
prijsklasse, zijn het niet hebben van een vast contract, te laat hebben ingeschreven bij een 
woningcorporatie, geen of te weinig betaalbaar aanbod in de gewenste gemeente of 
buurt/wijk en een te lange wachttijd voor een sociale huurwoning. Van degenen die het knelpunt hebben 
ervaren dat er te weinig betaalbare huurwoningen in de vrije sector/particuliere sector beschikbaar zijn, 
heeft zelfs 63% een concessies gedaan op de prijsklasse. 
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Tabel 57 

Woningverhuurder gerealiseerde woning 
Χ² = 44,631, df = 2, p = 0,000 

Concessie op prijsklasse ja of nee 

Nee Ja Totaal 

Particuliere verhuurder of belegger N 28 68 96 

% 20% 62% 39% 

Woonbedrijf N 97 36 133 

% 70% 33% 53% 

Kansrijkhuren.nl (Wooninc./Trudo) N 13 6 19 

% 9% 5% 8% 

Totaal N 138 110 248 

% 100% 100% 100% 

Concessie op energiezuinigheid van de woning 
Welke concessie wordt hierop gedaan 
Bij energiezuinigheid is alleen gekeken naar de respondenten die meer betalen voor energie dan in eerste 
instantie verwacht, degenen die minder betalen vinden dit zoals begrijpelijk helemaal niet erg. Ongeveer 
36% van de hoogopgeleide starters doet een concessie op de energiezuinigheid van de woning, of de 
verwachte energiekosten in het algemeen. Er zijn weinig opvallende verbanden ontdekt met de 
gerealiseerde woonsituatie, en het is aannemelijk dat er meer concessies zijn gedaan door degenen met 
hoge kosten voor GWE, maar dit wijst niet in alle gevallen op een lage energiezuinigheid van de woning. 
 
Wie doen deze concessie 
Op de energiezuinigheid van de woning wordt relatief vaker een concessie gedaan door jongere 
hoogopgeleide starters. Het is echter de vraag of dit komt doordat zij inderdaad vaker een minder 
energiezuinige woning realiseren, ze zelf minder energiezuinig zijn of dat zij simpelweg andere 
verwachtingen hadden voor de kosten van gas, water en elektriciteit. Verder zijn er geen duidelijke 
verschillen voor wat betreft de kenmerken van de doelgroep ten opzichte van het doen van concessies op 
de verwachte energiekosten voor de woning, ook tussen eenpersoonshuishoudens en samenwonenden 
blijkt er geen verschil te zijn. Dit laatste geeft aan dat het gevonden verband tussen de 
huishoudenssamenstelling en de kosten voor GWE logischerwijs voortkomt uit het hogere verbruik door 
meerpersoonshuishoudens. Toch is de energiezuinigheid een punt van aandacht, er is namelijk door 
ongeveer 36% van de doelgroep een concessie gedaan op dit aspect van de woning. En net als een 
concessie op de prijsklasse, wordt het relatief ‘erg’ gevonden om hierop een concessie te doen (3,3). Het is 
waarschijnlijk dat zij met name het financiële aspect van energiebesparing belangrijk vinden. 
 
Wat is de invloed van de zoektocht en ervaren knelpunten 
Het enige significante verband dat is ontdekt tussen de kenmerken van de zoektocht en de concessie op 
energiezuinigheid, is dat degenen die een woning voor de korte termijn zochten, vaker aangeven een 
concessie te hebben gedaan op de energiezuinigheid van de woning. Hier is echter geen duidelijke 
verklaring voor. 

5.5.5. Belangrijkste rol in woningkeuze 
Respondenten konden aangeven welk soort kenmerken van de woonsituatie voor hen de belangrijkste rol 
speelde in de woningkeuze. Hierbij was er de keuze tussen locatiekenmerken, fysieke kenmerken van de 
woning, de prijs van de woning en de tijdige beschikbaarheid van de woning. Alleen degenen die 
woningkenmerken het meest belangrijk achtten, hebben gemiddeld significant minder concessies gedaan 
op het totaal aantal woningkenmerken dan degenen die een van de andere kenmerken het belangrijkst 
vonden. Opvallend is dat degenen die de tijdige beschikbaarheid van de woning het meest belangrijk 
vonden, op alle aspecten gemiddeld de meeste concessies hebben gedaan (Tabel 58). 
 
Het is merkwaardig dat er geen significant verband is ontdekt tussen de prijs van de woning als 
belangrijkste rol in de woningkeuze en het wel of niet doen van een concessie op de prijsaspecten. 
Degenen die de prijs van de woning als uitgangspunt nemen, doen dus niet significant minder concessies op 
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de prijsaspecten dan degenen die een ander aspect het belangrijkst achtten. Het doen van concessies op de 
prijsklasse lijkt dus moeilijk te voorkomen, het lijkt niet alleen een concessie te zijn om andere wensen wel 
te kunnen realiseren. 
 
Tabel 58 

Concessies Belangrijkste rol woningkeuze N Mean Rank 

Concessies op 
prijsaspecten (Kruskal 
Wallis X²=4.810, df=4, 
p=0.307) 

De locatie van de woning 70 139,72 

De fysieke kenmerken van de woning  97 135,22 

De prijs van de woning 60 140,56 

De tijdige beschikbaarheid van de woning 41 163,01 

Anders 13 123,65 

Concessies op 
woningkenmerken 
(Kruskal Wallis X²=13.911, 
df=4, p=0.008)  

De locatie van de woning 70 145,76 

De fysieke kenmerken van de woning  97 120,61 

De prijs van de woning 60 142,07 

De tijdige beschikbaarheid van de woning 41 170,89 

Anders 13 168,31 

Concessies op 
locatiekenmerken 
(Kruskal Wallis X²=6.874, 
df=4, p=0.143) 

De locatie van de woning 70 128,54 

De fysieke kenmerken van de woning  97 136,45 

De prijs van de woning 60 143,28 

De tijdige beschikbaarheid van de woning 41 162,02 

Anders 13 165,19 

 Totaal 281  

5.5.6. Conclusie concessies 
Allereerst is er een negatief verband tussen de inschrijftijd en het aantal concessies dat wordt gedaan. Dat 
wil zeggen dat voor de meesten geldt ‘hoe langer de inschrijftijd, des te minder concessies’. Over het 
algemeen hebben de hoogopgeleide starters er dus baat bij om inschrijftijd bij een woningcorporatie op te 
bouwen om een woonsituatie te realiseren met de door hen gewenste eigenschappen. Het blijkt echter ook 
dat degenen met een inkomen van meer dan 3000 euro per maand, significant minder concessies doen dan 
degenen met een inkomen tussen 1000 en 3000 per maand. Inschrijftijd blijkt dus ook hieruit uitwisselbaar 
met een hoger inkomen wat betreft het goed kunnen realiseren van de woonwensen. 
 
Er is geen verband ontdekt tussen het aantal gebruikte zoekkanalen en het aantal concessies. En er worden 
ook niet significant minder concessies gedaan door een langere zoektocht. Langer en intensiever zoeken 
naar een woning lijkt dus eerder het gevolg van bijvoorbeeld een te hoog of te laag inkomen of te weinig 
inschrijftijd bij een woningcorporatie, dan dat het verlengen van de zoektocht een woning oplevert die 
beter voldoet aan de woonwensen. Daarnaast zijn er door het knelpunt ‘te snel de studentenwoning 
moeten verlaten’, niet significant vaker concessies gedaan. Aangezien ook is gebleken dat een langere 
zoektocht naar een woning niet minder concessies oplevert, lijkt het verlengen van de woonduur in een 
studentenwoning na het afstuderen, niet veel bij te gaan dragen aan het beter kunnen realiseren van de 
gewenste woonsituatie. Wellicht zou dit wel nodig zijn wanneer het campuscontract strikter gehandhaafd 
gaat worden. 
 
Er bestaat een positief verband tussen het aantal ervaren knelpunten en het aantal gedane concessies. Dit 
betekent dat wanneer iemand meer knelpunten ervaart, er over het algemeen ook meer concessies 
worden gedaan. Opvallend aan het overzicht van hoe erg de respondenten het vonden om concessies te 
moeten doen op bepaalde woonwensen, is dat met name concessies op de kosten (prijsklasse en 
energiezuinigheid), de grootte van de woning (totaaloppervlak en aantal kamers) en buitenruimte erg 
worden gevonden. De overige concessies vormen voor de meeste respondenten een minder groot 
probleem, hier zal in het zoeken van manieren om de woningmarkt in de regio aantrekkelijker te maken 
voor hoogopgeleide starters dus ook minder aandacht voor nodig zijn. 
 
  



98 | A f s t u d e e r s c r i p t i e   

 

Concessies op locatiekenmerken 
Concessies op locatiekenmerken worden gemiddeld niet heel erg gevonden, ongeveer 2,6. Er zijn vaker 
concessies gedaan op de buurt of wijk (20%) dan op de gemeente (7%). De voorkeur voor een gemeente 
lijkt dus sterker dan de voorkeur voor een buurt of wijk. En het blijkt dat er significant vaker een concessie 
op de gewenste gemeente is gedaan als niet de gemeente Eindhoven is gerealiseerd, maar een van de 
omliggende gemeenten. Deze gegevens geven aan dat de doelgroep over het algemeen het liefst in de 
gemeente Eindhoven blijft wonen. Degenen die toch een concessie op de gemeente of gewenste wijk 
hebben moeten doen, lijken dit vaak te hebben gedaan om financiële redenen of omdat ze te weinig 
inschrijftijd bij een woningcorporatie hadden. Hoewel niet heel veel hoogopgeleide starters een woning in 
het centrum hebben gerealiseerd, geven veruit de meesten die wel een concessie hebben gedaan op het 
woonmilieu aan dat zij liever in centrum van de stad of in een woonwijk nabij het centrum van de stad 
hadden gewoond. Daaruit kan worden afgeleid dat de doelgroep hoogopgeleide starters uit Eindhoven over 
het algemeen een sterke voorkeur hebben voor een centrum-stedelijk woonmilieu. Gevolgd door een 
stedelijk buiten centrum woonmilieu. Het is gebleken dat degenen die hun gerealiseerde woning huren van 
Woonbedrijf relatief vaker een concessie doen op de woonomgeving. Zij blijken namelijk vaker een 
concessie te doen op de wens dat zij graag in of nabij het centrum zouden wonen. De oorzaak hiervan kan 
zijn, dan de benodigde inschrijftijd voor een woning van Woonbedrijf in het Centrum van Eindhoven, te 
lang is voor inschrijftijd die de doelgroep heeft opgebouwd. Degenen die van Woonbedrijf huren geven ook 
relatief vaker dan anderen aan een concessie te hebben gedaan op de nabijheid van voorzieningen. 
 
Concessies op fysieke woningkenmerken 
De concessies op fysieke woningkenmerken worden gemiddeld erger gevonden dan op locatiekenmerken. 
Vooral de concessies op totaaloppervlak, aantal kamers en soort buitenruimte worden erg gevonden. Op 
totaaloppervlak en soort buitenruimte wordt ook door vrij veel hoogopgeleide starters een concessie 
gedaan. Uit de concessies op woningtype kan geconcludeerd worden dat het appartement met lift en de 
rijtjeswoning het meest populair zijn onder deze doelgroep, en dat het appartement zonder lift het minst 
gewild is. Een concessie op het woningtype wordt vaker gedaan door degenen die knelpunten hebben 
ervaren die te maken hebben met een te hoog of te laag inkomen, te weinig betaalbaar aanbod en/of de 
benodigde inschrijftijd. Toch is er geen verband ontdekt met de woningverhuurder of de opgebouwde 
inschrijftijd. De concessies zullen waarschijnlijk vooral gedaan zijn om financiële redenen. Wat de 
onderhoudsstaat van de woning betreft, lijkt 35% van de doelgroep een instapklare woning te wensen en 
60% vindt een woning waar nog licht kluswerk nodig is ook goed. Door de meesten die een oppervlak van 
50m² of minder hebben gerealiseerd, is een concessie gedaan op het gewenste totaaloppervlak (60%). En 
van degenen met een woning van 50m² tot 75m² wenste ook nog 38% een grotere woning. Degenen die 
deze concessie doen hebben gemiddeld een lager inkomen, een kortere inschrijftijd en ze huren vaker van 
Woonbedrijf. Concessies op het aantal kamers worden ook erg gevonden. De driekamerwoning lijkt het 
meest populair onder de doelgroep, een grotere aantal kamers is ook goed, maar op minder kamers 
worden relatief vaker concessies gedaan. Deze concessies worden vooral vaker gedaan door degenen met 
relatief weinig inschrijftijd, en die niet bij Woonbedrijf gaan huren. Op de gewenste buitenruimte worden 
vooral concessies gedaan door degenen zonder buitenruimte (82%) of met alleen collectieve buitenruimte 
(64%). Het balkon en de tuin zijn het meest populair, maar toch had ook 40% van degenen met een balkon 
liever een tuin of dakterras gehad. Degenen die deze concessies hebben gedaan hebben gemiddeld een 
kortere inschrijftijd. Andere aspecten, zoals huishoudensinkomen hebben hier weinig invloed op. Tot slot 
zijn op de gewenste parkeermogelijkheden maar weinig concessies gedaan. Als er wel een concessie is 
gedaan, dan is diegene vaak in het bezit van een of meer auto’s. Bovendien is deze concessie vaker gedaan 
door mannen. Vaak wordt een openbare of privé parkeergelegenheid direct bij de woning gewenst. Er zijn 
echter ook concessies gedaan door degenen die wel privé parkeergelegenheid hebben gerealiseerd, zij 
wensten juist openbare parkeergelegenheid, waarschijnlijk omdat zij extra moeten betalen voor hun privé 
parkeerplaats(en).  
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Concessies op prijs en eigendomsvorm 
Op de eigendomsvorm van de woning zijn maar weinig concessies gedaan, en als er concessies op zijn 
gedaan dan is vaker een huurwoning gerealiseerd in plaats van de wens voor een koopwoning dan 
andersom. Dit impliceert dat hoogopgeleide starters die willen huren minder bereid zijn om te gaan kopen 
dan dat personen die eigenlijk willen kopen bereid zijn om te huren. Dit komt overeen met bevindingen uit 
het onderzoek ‘Tussen wens en werkelijkheid’ (Ministerie van BZK, 2011). Een concessie op 
eigendomsvorm wordt onder andere vaker gedaan door degenen die het knelpunt ‘geen vast contract’ 
hebben ervaren. Concessies op prijsaspecten van de woning worden vaker gedaan, en dit wordt ook 
relatief erg gevonden door de doelgroep. 44% heeft een concessie gedaan op de gewenste prijsklasse, 
voornamelijk door degenen die een huurwoning van 700 euro of duurder hebben gerealiseerd, maar ook in 
de prijsklasse 600 tot 700 euro geeft bijna 54% aan een goedkopere woning te wensen. De concessie op de 
prijsklasse heeft vooral verband met de inschrijftijd, en niet met het huishoudensinkomen. Degenen die bij 
een particuliere verhuurder zijn gaan huren doen duidelijk vaker een concessie op prijsklasse. Dit verband is 
ook af te leiden uit de verschillende financiële knelpunten die er invloed op hebben. Van degenen die het 
knelpunt hebben ervaren dat er te weinig betaalbare huurwoningen in de vrije sector/particuliere sector 
beschikbaar zijn, maar waarschijnlijk wel op die sector zijn aangewezen, heeft namelijk zelfs 63% een 
concessie gedaan op de prijsklasse. 
 

Het kan geconcludeerd worden dat concessies op de woonwensen vooral te maken hebben met het niet 
aansluiten van het aanbod bij de wensen, het inkomen van de woningzoekende en de opgebouwde 
inschrijftijd. Wanneer hoogopgeleide starters een woning weten te realiseren bij Woonbedrijf, dan hoeven 
zij minder vaak een concessie te doen op fysieke kenmerken van de woning zoals prijs en grootte, maar 
doen zij vaker een concessie op de gewenste locatie. Het verband van de inschrijftijd met de concessies 
heeft dus vooral te maken met bij welke verhuurder een woning gerealiseerd wordt. Maar ook binnen de 
woningcorporatie hebben degenen met meer inschrijftijd vaker keuze uit de betere woningen, dit leidt tot 
nog minder concessies. 

5.6. Verhuisgeneigdheid en reden tot verhuisgeneigdheid 
Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste hoogopgeleide starters relatief snel weer verhuisgeneigd zijn, maar 
niet vaker dan andere leeftijdsgenoten. Ongeveer 47% is opnieuw verhuisd, op zoek naar een andere 
woning of van plan binnen twee jaar te verhuizen. Verhuisgeneigdheid wordt volgens de definitie bepaald 
aan de hand van de vraag of iemand binnen twee jaar van plan is te verhuizen (Ministerie van BZK, 2011). 
De gemiddelde verhuisgeneigdheid in Nederland onder jongeren (tot 30 jaar), is volgens verschillende 
bronnen iets meer dan 50%. De verhuisgeneigdheid onder de doelgroep in Eindhoven is dus vergelijkbaar. 
Het aantal dat in dit onderzoek is gemeten is mogelijk wat aan de hoge kant, omdat er ook hoogopgeleide 
starters bij zitten die al enkele jaren geleden de overstap van de studentenwoning naar een reguliere 
woning hebben gemaakt. Als zij op dit moment binnen twee jaar verhuisgeneigd zijn, dan zou het kunnen 
ze al bijna zeven jaar in de gerealiseerde woning hebben gewoond. Dit kan invloed hebben gehad op het 
kunnen ontdekken van significante verbanden tussen de mate van verhuisgeneigdheid en de andere 
variabelen zoals gedane concessies, doordat het leidt tot vertroebeling van de groep ‘echte’ 
verhuisgeneigden. Het heeft naar verwachting echter weinig invloed op het percentage van de 
hoogopgeleide starters dat aangeeft vanwege ontevredenheid over de woning verhuisgeneigd zijn. 
Ondanks de verwachte vertroebeling, zullen in deze paragaaf zowel de verbanden met de mate van 
verhuisgeneigdheid als met de reden van verhuisgeneigdheid worden besproken. Dat wordt gedaan aan de 
hand van het volgende conceptueel model en vier deelvragen: 
 

5. a) Wat is de relatie tussen de kenmerken van de doelgroep en de verhuisgeneigdheid en reden tot 
verhuisgeneigdheid? 
b) Wat is de relatie tussen de ervaren knelpunten en de verhuisgeneigdheid en reden tot 
verhuisgeneigdheid? 
c) Wat is de relatie tussen de gerealiseerde woonsituatie en de verhuisgeneigdheid en reden tot 
verhuisgeneigdheid? 
b) Wat is de relatie tussen de concessies en de verhuisgeneigdheid en reden tot verhuisgeneigdheid? 
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Tabel 59 

Verhuisgeneigdheid Aantal Percentage 

Niet verhuisgeneigd 148 52,7 

Wel verhuisgeneigd of al verhuisd 133 47,3 

Totaal 281 100,0 

 

5.6.1. Kenmerken doelgroep 
Verhuisgeneigdheid 
Verschillende kenmerken van de doelgroep blijken verband te hebben met de verhuisgeneigdheid. Uit 
onderstaande tabel blijkt dat samenwonenden vaker verhuisgeneigd zijn dan alleenstaanden. Het is 
onduidelijk wat de reden hiervoor is (Tabel 60). Een ander verband is dat degenen die nog niet waren 
afgestudeerd ten tijde van verhuizen, relatief vaker verhuisgeneigd zijn dan degenen die al wel waren 
afgestudeerd (Tabel 61). Het verband tussen de studentenwoning en de verhuisgeneigdheid wijst hier 
opnieuw in de richting dat degenen die hun studentenwoning van Vestide huren voordeel hebben bij het 
realiseren van hun eerste zelfstandige woning. Zij zijn namelijk minder vaak verhuisgeneigd dan degenen 
die een studentenkamer van een particulier of belegger hebben gehuurd. De reden hiervoor is ook hier niet 
duidelijk (Tabel 62). In de volgende alinea wordt het verband met de reden van verhuisgeneigdheid 
bekeken. 
 
Tabel 60 

Huishoudenssamenstellin
g (X²=6,860, df=1, 
p=0,009) 

Wel of niet verhuisgeneigd 

Nee, helemaal niet of pas na 2 van nu Ja, verhuisgeneigd of al verhuisd Totaal 

Alleenstaand N 67 40 107 

% 45,3% 30,1% 38,1% 

Samenwonend N 81 93 174 

% 54,7% 69,9% 61,9% 

Totaal 
  

N 148 133 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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geneigdheid 
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Tabel 61 

Afgestudeerd t.t.v. 
verhuizen (X²=5,202, df=1, 
p=0,023) 

Wel of niet verhuisgeneigd 

Nee, helemaal niet of pas na 2 van nu Ja, verhuisgeneigd of al verhuisd Totaal 

Niet afgestudeerd N 40 53 93 

% 27,0% 39,8% 33,1% 

Wel afgestudeerd N 108 80 188 

% 73,0% 60,2% 66,9% 

Totaal 
  

N 148 133 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabel 62 

Studentenwoning (X²=15,610, df=2, p=0,000) Wel of niet verhuisgeneigd 

Nee, helemaal niet of 
pas na 2 jaar van nu 

Ja, verhuisgeneigd 
of al verhuisd  

Totaal 

Ja, in een kamer in een studentenhuis met 
gedeelde voorzieningen, met campuscontract 

N 75 59 134 

% 50,7% 44,4% 47,7% 

Ja, in een kamer in studentenhuis met gedeelde 
voorzieningen, zonder campuscontract (of bij 
hospita (n=4)) 

N 34 57 91 

% 23,0% 42,9% 32,4% 

Ja, in een studenteneenheid met eigen 
voorzieningen, met campuscontract 

N 39 17 56 

% 26,4% 12,8% 19,9% 

Totaal 
  

N 148 133 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Reden verhuisgeneigdheid 
Met de Kruskal Wallis test is een verband aangetoond tussen de inschrijftijd en de reden van 
verhuisgeneigdheid. Degenen die verhuisgeneigd zijn vanwege ontevredenheid over de woning hebben 
gemiddeld een kortere de inschrijftijd (Bijlage 5.5. A). De verdeling van die inschrijftijden is af te lezen in de 
boxplot in Figuur 31. Dit verband geeft aanleiding om te verwachten dat er ook een verband is met de 
gedane concessies, omdat een relatief korte inschrijftijd vaak heeft geleid tot meer concessies. Er zijn 
verder geen verbanden ontdekt tussen de andere kenmerken van de doelgroep en de reden tot 
verhuisgeneigdheid.  
 

Figuur 30 
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5.6.2. Zoektocht en knelpunten 
Verhuisgeneigdheid 
De knelpunten in de zoektocht naar een woning blijken geen verband te hebben met de (mate van) 
verhuisgeneigdheid. Volgens de Mann-Whitney U test is er zelfs geen significant verband tussen het aantal 
ervaren knelpunten en de verhuisgeneigdheid. De boxplot in Figuur 32 laat wel zien dat er onder de 
verhuisgeneigden een grotere range aan aantal ervaren knelpunten is, maar het gemiddelde verschil is niet 
significant. Er zijn geen verbanden ontdekt met andere kenmerken van de zoektocht. In de volgende 
paragraaf wordt behandeld of er wel een relatie is met de reden van verhuisgeneigdheid. 
 

  

Figuur 31 

Figuur 32 
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Figuur 33 

Reden verhuisgeneigdheid 
De Anova test toont aan dat er wel een significant verband bestaat tussen het aantal ervaren knelpunten 
en de reden van verhuisgeneigdheid. Degenen die verhuisgeneigd zijn vanwege ontevredenheid over de 
woonsituatie, hebben gemiddeld meer knelpunten ervaren in de zoektocht dan degenen die om een 
andere reden verhuisgeneigd zijn (Anova Sum of Squares=173,838, df=2, p=0,000). Ook dit heeft 
hoogstwaarschijnlijk te maken met de concessies, omdat meer knelpunten vaak tot meer concessies leidt. 
Het gemiddeld aantal knelpunten per reden van verhuisgeneigdheid is weergegeven in Figuur 33. 

 
Er blijken ook relaties te zijn met enkele afzonderlijke knelpunten en de reden van verhuisgeneigdheid. 
Degenen die financiële onzekerheid als knelpunt hebben ervaren zijn vaker verhuisgeneigd vanwege 
ontevredenheid over de woning. Degenen die dit knelpunt niet hebben ervaren, maar wel verhuisgeneigd 
zijn, zijn juist vaker verhuisgeneigd omdat ze toe zijn aan de volgende stap op de woningmarkt (Tabel 63). 
Degenen die aangeven te veel te verdienen voor een sociale huurwoning, lijken ook relatief vaker 
verhuisgeneigd vanwege ontevredenheid over de woonsituatie, hoewel dit niet significant is aangetoond 
(Tabel 64). Degenen die zeggen juist te weinig te verdienen voor een vrije sector huurwoning, zijn wel 
significant vaker verhuisgeneigd vanwege ontevredenheid over de woonsituatie (Tabel 65). Deze 
verbanden wijzen er op dat vooral degenen die aangeven qua huishoudensinkomen te veel verdienen voor 
een sociale huurwoning, maar nog te weinig voor een vrije sector huurwoning, problemen hebben om een 
woning te realiseren waar ze graag willen blijven wonen. Het niet hebben van een vast contract bemoeilijkt 
volgens veel starters in het algemeen het verkrijgen van een hypotheek. Ook wordt er door sommige 
particuliere verhuurders een minimale inkomenseis of bezit van vast contract als voorwaarde gesteld voor 
een huurcontract. Het kan in sommige gevallen dus in de weg staan van de realisatie van de gewenste 
woning. Uit deze analyse blijkt ook dat de hoogopgeleide starters die dit knelpunt hebben ervaren, relatief 
vaker verhuisgeneigd zijn vanwege ontevredenheid over de woonsituatie (Tabel  66). Degenen die 
aangeven het als knelpunt te hebben ervaren dat zij zich (te) laat bij een woningcorporatie hebben 
ingeschreven, blijken vaker verhuisgeneigd vanwege ontevredenheid over de woonsituatie(Tabel 67). 
Degenen die aangeven dat zij vinden dat er te weinig betaalbaar aanbod in de gewenste gemeente is, zijn 
ook relatief vaker verhuisgeneigd vanwege ontevredenheid over de woonsituatie. Hetzelfde geldt voor 
degenen die vinden dat er te weinig betaalbaar aanbod is in de gewenste buurt of wijk (Tabel 68 en 69) .  
 
Voorgaande analyses leiden samen tot een eenduidige conclusie. Namelijk dat degenen die aangeven 
knelpunten te hebben ervaren in de zoektocht naar een woning, vaker een woning realiseren die leidt tot 
verhuisgeneigdheid vanwege ontevredenheid over die woonsituatie. Zij hebben in de meeste gevallen een 
of meer van de volgende knelpunten ervaren: financiële onzekerheid, verdien te weinig voor vrije sector 
huurwoning, geen vast contract, te weinig betaalbaar aanbod in gewenste gemeente, wachttijd voor 
sociale huurwoning te lang, te veel woningen specifiek voor senioren en/of gezinnen. 
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Tabel 63 

Financiële onzekerheid 
(X²=21,928, df=2, 
p=0,000) 

Reden van verhuisgeneigdheid 

Onverwachte 
persoonlijke redenen 

Ontevreden over 
woonsituatie 

Volgende stap op 
de woningmarkt 

Totaal 

Nee 
  

N 66 16 101 183 

% 84,6% 55,2% 91,0% 83,9% 

Ja 
  

N 12 13 10 35 

% 15,4% 44,8% 9,0% 16,1% 

Totaal 
  

N 78 29 111 218 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabel 64 

Verdien te veel voor een sociale 
huurwoning(X²=5,843, df=2, 
p=0,054) 

Reden van verhuisgeneigdheid 

Onverwachte 
persoonlijke redenen 

Ontevreden over 
woonsituatie 

Volgende stap op 
de woningmarkt 

Totaal 

Nee 
  

N 69 20 93 182 

% 88,5% 69,0% 83,8% 83,5% 

Ja 
  

N 9 9 18 36 

% 11,5% 31,0% 16,2% 16,5% 

Totaal 
  

N 78 29 111 218 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabel 65 

Verdien te weinig voor vrije 
sector huurwoning (X²=13,858, 
df=2, p=0,001) 

Reden van verhuisgeneigdheid 

Onverwachte 
persoonlijke redenen 

Ontevreden over 
woonsituatie 

Volgende stap op 
de woningmarkt 

Totaal 

Nee 
  

N 58 14 91 163 

% 74,4% 48,3% 82,0% 74,8% 

Ja 
  

N 20 15 20 55 

% 25,6% 51,7% 18,0% 25,2% 

Totaal 
  

N 78 29 111 218 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabel 66 

Geen vast contract (als knelpunt 
ervaren ja/nee) (X²=22,293, 
df=2, p=0,000) 

Reden van verhuisgeneigdheid 

Onverwachte 
persoonlijke redenen 

Ontevreden over 
woonsituatie 

Volgende stap op 
de woningmarkt 

Totaal 

Nee 
  

N 67 15 98 180 

% 85,9% 51,7% 88,3% 82,6% 

Ja  
  

N 11 14 13 38 

% 14,1% 48,3% 11,7% 17,4% 

Totaal 
  

N 78 29 111 218 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabel 67 

Te laat ingeschreven bij 
woningcorporatie (X²=7,653, 
df=2, p=0,022) 

Reden van verhuisgeneigdheid 

Onverwachte 
persoonlijke redenen 

Ontevreden over 
woonsituatie 

Volgende stap op 
de woningmarkt 

Totaal 

Nee 
  

N 63 16 85 164 

% 80,8% 55,2% 76,6% 75,2% 

Ja 
  

N 15 13 26 54 

% 19,2% 44,8% 23,4% 24,8% 

Totaal 
  

N 78 29 111 218 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabel 68 

Te weinig (betaalbaar) aanbod in 
gewenste gemeente (X²=11,344, 
df=2, p=0,003) 

Reden van verhuisgeneigdheid 

Onverwachte 
persoonlijke redenen 

Ontevreden over 
woonsituatie 

Volgende stap op 
de woningmarkt 

Totaal 

Nee 
  

N 57 15 91 163 

% 73,1% 51,7% 82,0% 74,8% 

Ja 
  

N 21 14 20 55 

% 26,9% 48,3% 18,0% 25,2% 

Totaal 
  

N 78 29 111 218 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabel 69 

Te weinig (betaalbaar) aanbod in 
(X²=6,010, df=2, p=0,050) 

Reden van verhuisgeneigdheid 

Onverwachte 
persoonlijke redenen 

Ontevreden over 
woonsituatie 

Volgende stap op 
de woningmarkt 

Totaal 

Nee 
  

N 71 21 95 187 

% 91,0% 72,4% 85,6% 85,8% 

Ja 
  

N 7 8 16 31 

% 9,0% 27,6% 14,4% 14,2% 

Totaal 
  

N 78 29 111 218 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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5.6.3. Gerealiseerde woonsituatie 
Verhuisgeneigdheid 
Een verband tussen de gerealiseerde woonsituatie en de verhuisgeneigdheid zou kunnen wijzen op 
ongewenste eigenschappen van een woning of locatie van de woning. Het verband dat is ontdekt met de 
gerealiseerde woonsituatie, toont echter alleen aan dat huurders vaker verhuisgeneigd zijn dan degenen 
die een koopwoning hebben gerealiseerd (Tabel 70). En dat was eigenlijk al bekend, omdat huurders vaker 
een woning voor de korte termijn zochten. 
 
Tabel 70 

Eigendomsvorm (X²=10,914, 
df=1, p=0,001) 

Wel of niet verhuisgeneigd 

Nee, helemaal niet of pas na 2 of 
5 jaar van nu 

Ja, ben op zoek of al verhuisd Totaal 

Huur 
  

N 167 86 253 

% 86,1% 98,9% 90,0% 

Koop 
  

N 27 1 28 

% 13,9% 1,1% 10,0% 

Totaal 
  

N 194 87 281 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Er is ook een significant verband ontdekt tussen de parkeermogelijkheden bij de woning en de 
verhuisgeneigdheid. Degenen met privé parkeergelegenheid lijken minder vaak verhuisgeneigd dan 
degenen die alleen openbare parkeergelegenheid bij de woning hebben. Het is echter aannemelijk dat de 
onderliggende oorzaak voor dit verband, de eigendomsvorm van de gerealiseerde woning is. Bij 
koopwoningen zijn namelijk significant vaker privé parkeerplaatsen aanwezig (X²=12.831, df=2, p=0,002). Er 
is overigens geen verband ontdekt tussen de woningverhuurder en de verhuisgeneigdheid of tussen de 
prijsklasse en verhuisgeneigdheid (X²=3,736, df=4, p=0,443). Dat er geen verband is tussen de prijsklasse 
van de huurwoning en de verhuisgeneigdheid, toont tot op zekere hoogte aan dat deze doelgroep ongeacht 
de huurprijs, vrij snel de volgende stap op de woningmarkt zet. Zelfs de hoogopgeleide starters die een 
goedkope huurwoning hebben gerealiseerd (tot 400 euro), zijn niet minder verhuisgeneigd dan de rest.  
 
Reden verhuisgeneigdheid 
Er lijkt een verband te zijn tussen de eigendomsvorm en de reden voor verhuisgeneigdheid. Hoewel net 
niet significant, lijken huurders relatief vaker vanwege ontevredenheid over de woning verhuisgeneigd te 
zijn. Daartegenover lijken kopers juist vaker verhuisgeneigd vanwege (onverwachte) persoonlijke redenen. 
De volgende stap op de woningmarkt is voor kopers relatief minder vaak de reden van verhuisgeneigdheid 
(Tabel71). De relatie tussen woningverhuurder en reden van verhuisgeneigdheid (onder huurders) is ook 
niet significant aangetoond, maar er lijkt wel het verband te zijn dat degenen die huren van een particuliere 
verhuurder vaker verhuisgeneigd zijn vanwege ontevredenheid over de woonsituatie (Tabel 72). Een 
belangrijk verband dat wel significant is aangetoond is het verband tussen de prijsklasse en de reden tot 
verhuisgeneigdheid onder de huurders. Degenen die een woning van 600 euro of minder huren zijn vrijwel 
nooit verhuisgeneigd vanwege ontevredenheid over de woonsituatie. Dit wijst er toch op dat degenen die 
relatief goedkoop huren niet gauw vanwege de woning zullen verhuizen, maar ze zijn wel relatief vaker 
verhuisgeneigd omdat ze de volgende stap op de woningmarkt willen maken (Tabel 73).  
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Tabel 71 

Eigendomsvorm(X²=5,846, df=2, 
p=0,054) 

Reden van verhuisgeneigdheid 

Onverwachte 
persoonlijke 

redenen 

Ontevreden over 
woonsituatie 

Volgende stap op 
de woningmarkt 

Totaal 

Huur 
  

N 70 29 107 206 

% 89,7% 100,0% 96,4% 94,5% 

Koop 
  

N 8 0 4 12 

% 10,3% 0,0% 3,6% 5,5% 

Totaal 
  

N 78 29 111 218 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabel 72 

Woningverhuurder (X²=9,029, 
df=4, p=0,056) 

Reden van verhuisgeneigdheid 

Onverwachte 
persoonlijke 

redenen 

Ontevreden over 
woonsituatie 

Volgende stap op 
de woningmarkt 

Totaal 

Particuliere verhuurder of 
belegger 

N 23 18 38 79 

% 34,3% 64,3% 35,8% 39,3% 

Woonbedrijf N 39 8 58 105 

% 58,2% 28,6% 54,7% 52,2% 

Kansrijkhuren.nl 
(Wooninc./Trudo) 

N 5 2 10 17 

% 7,5% 7,1% 9,4% 8,5% 

Totaal 
  

N 67 28 106 201 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabel 73 

Huurprijsklasse (X²=26,206, df=8, 
p=0,001) 

Reden van verhuisgeneigdheid 

Onverwachte 
persoonlijke 

redenen 

Ontevreden over 
woonsituatie 

Volgende stap op 
de woningmarkt 

Totaal 

Minder dan €400 
  

N 8 0 15 23 

% 11,8% 0,0% 14,2% 11,3% 

€400-€600 N 29 2 44 75 

% 42,6% 6,9% 41,5% 36,9% 

€600-€700 (tot 
huurtoeslaggrens) 

N 12 13 22 47 

% 17,6% 44,8% 20,8% 23,2% 

€700-€800 N 8 8 16 32 

% 11,8% 27,6% 15,1% 15,8% 

Meer dan €800 N 11 6 9 26 

% 16,2% 20,7% 8,5% 12,8% 

Totaal 
  

N 68 29 106 203 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figuur 34 

5.6.4. Concessies 
Verhuisgeneigdheid 
Er blijken zeer weinig significante relaties te bestaan tussen het hebben moeten doen van concessies en het 
wel of niet verhuisgeneigd zijn. De enige relatie die is aangetoond is dat degenen die een concessie hebben 
gedaan op het gewenste totaaloppervlak van de woning, vaker verhuisgeneigd zijn. Een relatie tussen het 
aantal concessies en de mate van verhuisgeneigdheid is niet significant aangetoond.  
 
Reden verhuisgeneigdheid 
Het is wel aangetoond dat er een significant verband is tussen het aantal concessies en de reden van 
verhuisgeneigdheid. Hoewel veruit de meeste hoogopgeleide starters verhuisgeneigd zijn omdat ze er aan 
toe zijn om de volgende stap op de woningmarkt te maken (40%), is ook ruim 10% verhuisgeneigd omdat ze 
ontevreden zijn over de woonsituatie. Wanneer wordt gekeken naar het aantal gedane concessies, blijkt 
dat degenen die verhuisgeneigd zijn vanwege ontevredenheid over de woning inderdaad significant meer 
concessies hebben gedaan op hun woonwensen, dan degenen die om een andere reden verhuisgeneigd 
zijn. Dit is weergegeven in de boxplot in Figuur 34. Vervolgens is gekeken naar de invloed van de 
afzonderlijke concessies op de reden van verhuisgeneigdheid. Zo blijkt dat degenen die een concessie 
hebben gedaan op de gewenste prijsklasse relatief vaker verhuisgeneigd zijn vanwege ontevredenheid over 
de woonsituatie dan degenen die deze concessie niet hebben gedaan (Tabel 74). Het is aannemelijk dat zij 
naar een goedkopere woning willen verhuizen. Ook degenen die een concessie hebben gedaan op 
energiezuinigheid van de woning lijken relatief vaker verhuisgeneigd vanwege ontevredenheid over de 
woning, dan degenen die die concessie niet hebben gedaan (Tabel 75). De concessie op het totaaloppervlak 
en het aantal kamers van de woning leidt ook vaker tot verhuisgeneigdheid vanwege ontevredenheid op de 
woonsituatie(Tabel 76 en 77). Tot slot blijken ook degenen die een concessie hebben gedaan op het soort 
buitenruimte relatief vaker verhuisgeneigd vanwege ontevredenheid over de woonsituatie (Tabel 78).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 74 

Concessie prijsklasse 
(X²=9.605, df=2, p=0,008) 

Reden van verhuisgeneigdheid 

Onverwachte 
persoonlijke redenen 

Ontevreden over 
woonsituatie 

Volgende stap op 
de woningmarkt 

Totaal 

Nee 
  

N 43 9 70 122 

% 55,1% 31,0% 63,1% 56,0% 

Ja 
  

N 35 20 41 96 

% 44,9% 69,0% 36,9% 44,0% 

Totaal 
  

N 78 29 111 218 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabel 75 

Concessie energie-
zuinigheid (X²=5,708, df=2, 
p=0,058) 

Reden van verhuisgeneigdheid 

Onverwachte 
persoonlijke redenen 

Ontevreden over 
woonsituatie 

Volgende stap op 
de woningmarkt 

Totaal 

Nee 
  

N 29 7 51 87 

% 40,3% 25,9% 50,5% 43,5% 

Ja 
  

N 43 20 50 113 

% 59,7% 74,1% 49,5% 56,5% 

Totaal 
  

N 72 27 101 200 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabel 76 

Concessie totaal-oppervlak 
(X²=18.906, df=2, p=0,000) 

Reden van verhuisgeneigdheid 

Onverwachte 
persoonlijke redenen 

Ontevreden over 
woonsituatie 

Volgende stap op 
de woningmarkt 

Totaal 

Nee 
  

N 56 9 80 145 

% 71,8% 31,0% 72,1% 66,5% 

Ja 
  

N 22 20 31 73 

% 28,2% 69,0% 27,9% 33,5% 

Totaal 
  

N 78 29 111 218 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabel 77 

Concessie aantal 
kamers(X²=31,823, df=2, 
p=0,000) 

Reden van verhuisgeneigdheid 

Onverwachte 
persoonlijke redenen 

Ontevreden over 
woonsituatie 

Volgende stap op 
de woningmarkt 

Totaal 

Nee 
  

N 70 15 94 179 

% 89,7% 51,7% 84,7% 82,1% 

Ja 
  

N 8 14 17 39 

% 10,3% 48,3% 15,3% 17,9% 

Totaal 
  

N 78 29 111 218 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabel 78 

Concessie soort 
buitenruimte (X²=4,671, 
df=1, p=0,029) 

Reden verhuisgeneigdheid 

Persoonlijke redenen of volgende 
stap op woningmarkt 

Ontevreden over woonsituatie Totaal 

Nee 
  

N 136 13 149 

% 65,7% 44,8% 63,1% 

Ja 
  

N 71 16 87 

% 34,3% 55,2% 36,9% 

Totaal 
  

N 207 29 236 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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5.6.5. Waarheen verhuisgeneigd 
Er lijkt ook een verband te zijn tussen de reden om opnieuw te verhuizen en waar de hoogopgeleide 
starters heen (willen) verhuizen als ze opnieuw verhuizen (X²=27,290, df=12, p=0,007). Hoewel het aantal 
cellen met een verwachte respons van minder dan vijf iets te veel is, is het toch aannemelijk dat dit 
verband klopt. Degenen die verhuisgeneigd zijn vanwege ontevredenheid over de woonsituatie, zijn 
voornamelijk verhuisgeneigd naar een woning in dezelfde gemeente, maar in een andere wijk of buurt 
(48%). Slechts 7% van degenen die ontevreden is over de woning wil verhuizen naar een andere regio. Een 
overzicht van alle locaties waar de verhuisgeneigden heen zouden willen verhuizen is weergegeven in Tabel 
79. Hieruit blijkt ook dat een relatief groot aandeel van degenen die de volgende stap op de woningmarkt 
willen maken, willen verhuizen naar een woning in dezelfde regio maar een andere gemeente. Het lijkt er 
op dat zij op dat moment de ‘grote stad’ willen verruilen voor een van de (rustiger) omliggende gemeenten 
(19%). Toch wil ook een redelijk groot aandeel nog steeds in dezelfde gemeente of zelfs dezelfde wijk 
blijven wonen (37%). 
 
Tabel 79 

Waarheen verhuisgeneigd (X²=25.552, df=10, 
p=0,004) 

Reden van verhuisgeneigdheid 

Onverwachte 
persoonlijke 

redenen 

Ontevreden 
over 

woonsituatie 

Volgende stap 
op de 

woningmarkt 

Totaal 

Naar een woning in dezelfde wijk/buurt N 4 3 10 17 

% 5,1% 10,3% 9,0% 7,8% 

Naar een woning in dezelfde gemeente, 
maar andere wijk/buurt 

N 18 14 31 63 

% 23,1% 48,3% 27,9% 28,9% 

Naar een woning in dezelfde regio, maar 
andere gemeente 

N 8 3 21 32 

% 10,3% 10,3% 18,9% 14,7% 

Naar een andere regio in Nederland N 18 2 9 29 

% 23,1% 6,9% 8,1% 13,3% 

Naar het buitenland N 4 0 0 4 

% 5,1% 0,0% 0,0% 1,8% 

Anders/Weet ik (nog) niet N 26 7 40 73 

% 33,3% 24,1% 36,0% 33,5% 

Totaal 
  

N 78 29 111 218 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

5.6.6. Conclusie verhuisgeneigdheid 
Degenen die nog niet zijn afgestudeerd ten tijde van verhuizen blijken vaker verhuisgeneigd, waarschijnlijk 
omdat wanneer ze wel afstuderen er voor hen in afzienbare tijd veel zal veranderen wat baan en inkomen 
betreft. Wat de reden van verhuisgeneigdheid betreft, blijk dat degenen met een kortere inschrijftijd vaker 
verhuisgeneigd zijn vanwege ontevredenheid over de woning. Dit geeft aanleiding om te verwachten dat er 
ook een verband is met de gedane concessies, omdat een relatief korte inschrijftijd ook vaak heeft geleid 
tot meer concessies. De verschillen in redenen tot verhuisgeneigdheid hangen schijnbaar meer samen met 
de gerealiseerde woonsituatie en de concessies die zijn gedaan, dan met de kenmerken van de doelgroep, 
omdat er verder geen verbanden zijn ontdekt met de kenmerken van de doelgroep. De knelpunten in de 
zoektocht naar een woning blijken geen verband te hebben met de (mate van) verhuisgeneigdheid. Maar 
degenen die verhuisgeneigd zijn vanwege ontevredenheid over de woonsituatie, hebben wel gemiddeld 
meer knelpunten ervaren in de zoektocht dan degenen die om een andere reden verhuisgeneigd zijn. De 
verbanden met de afzonderlijke knelpunten wijzen er op dat vooral degenen die aangeven qua 
huishoudensinkomen te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar nog te weinig voor een vrije 
sector huurwoning, problemen hebben om een woning te realiseren waar ze graag willen blijven wonen. 
Er blijkt geen verband te zijn tussen de gerealiseerde prijsklasse van de huurwoning en de 
verhuisgeneigdheid. Dit toont tot op zekere hoogte aan dat deze doelgroep ongeacht de huurprijs, vrij snel 
de volgende stap op de woningmarkt zet. En dat het toekennen van goedkope huurwoningen aan 
hoogopgeleide starters, scheefwonen dus niet in de hand lijkt te werken. Er is ook geen verband tussen het 
aantal concessies en de mate van verhuisgeneigdheid. Wanneer echter wordt gekeken naar het verband 
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van de concessies met de reden van verhuisgeneigdheid, dan blijkt er wel een duidelijk verband te zijn. 
Degenen die verhuisgeneigd zijn vanwege ontevredenheid over de woning hebben gemiddeld significant 
meer concessies gedaan op hun woonwensen. Het aandeel hoogopgeleide starters dat verhuisgeneigd is 
vanwege ontevredenheid over de woning, is echter vrij klein. Degenen die verhuisgeneigd zijn vanwege de 
woning, zijn dit vooral vanwege concessies op de gewenste prijsklasse, energiezuinigheid, totaaloppervlak, 
het aantal kamers en het soort buitenruimte. Deze verbanden sluiten aan bij de gegevens dat concessies op 
prijsaspecten, de grootte van de woning en het soort buitenruimte, gemiddeld erger gevonden worden dan 
concessies op andere aspecten. Hoewel iets meer dan 10% van de doelgroep verhuisgeneigd is vanwege 
ontevredenheid over de gerealiseerde woning, wil slechts 7% van hen verhuizen naar een andere regio. Dit 
geeft aan dat degenen die verhuisgeneigdheid vanwege de woning, niet snel verloren gaan voor de regio. 
Toch zullen de ontdekte knelpunten en tekortkomingen in de markt met betrekking tot hoogopgeleide 
starters, bij kunnen dragen aan een aantrekkelijker woningmarkt voor deze doelgroep in een regio die 
graag hoogopgeleide starters behoudt én aantrekt.  
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Nadat in de vorige hoofdstukken de diverse deelvragen zijn beantwoord en de kenmerken van de 
zoektocht, de knelpunten, de gerealiseerde woonsituaties, de gedane concessies, en uiteindelijk de 
verhuisgeneigdheid in kaart zijn gebracht, wordt in dit hoofdstuk geconcludeerd met een antwoord op de 
probleemstelling. Daarnaast zullen afsluitend enkele beleidsaanbevelingen en aanbevelingen voor verder 
onderzoek worden gedaan. 
 
Probleemstelling: Wat zijn de kenmerken van hoogopgeleide starters in de regio Eindhoven, welke 
knelpunten hebben zij ervaren in de zoektocht naar een woning, welke woonsituatie hebben zij 
gerealiseerd, welke concessies hebben zij hiermee gedaan op hun woonwensen (aspiratiebeeld), zijn ze 
verhuisgeneigd, en welke effecten hebben deze factoren op elkaar?  
 

6.1. Conclusies 
Het motief van hoogopgeleide starters om de studentenwoning te verlaten en te verhuizen naar een 
reguliere woning is voornamelijk dat ze het studentenhuis zijn ontgroeid (71%). Daarnaast zijn ook groter 
willen wonen, gedwongen verhuizing en samenwonen vaak genoemde redenen. Relatief veel 
hoogopgeleiden verruilen de studentenwoning al voordat ze zijn afgestudeerd voor een reguliere woning 
(33%). Zij doen dit vaker dan wel afgestudeerden, om te gaan samenwonen, maar toch ook vooral omdat ze 
de studentenwoning zijn ontgroeid. 
 
De keuze die de hoogopgeleide starters maken om in de regio Eindhoven te blijven, wordt meestal 
ingegeven door het hebben van een baan of studie in deze regio. Maar opvallend is dat ook het sociaal 
netwerk dat ze in Eindhoven hebben opgebouwd vaak een belangrijke reden is. Aspecten van de 
woningmarkt worden juist opvallend weinig genoemd als reden om in de regio te blijven. Dit kan liggen aan 
een niet heel aantrekkelijk woningaanbod, maar het woningaanbod zou ook in het algemeen slechts een 
kleine rol kunnen spelen in de keuze voor een locatie. Het belangrijkste aspect dat wel betrekking heeft op 
de woningmarkt, is dat het stedelijk woonmilieu de hoogopgeleide starters aantrekt. Dit is een bevestiging 
van het idee dat veel jonge starters zich graag in de stad vestigen. Hoogopgeleide starters die na de 
studentenwoning in de regio Eindhoven willen blijven wonen, blijken inderdaad vaak een voorkeur te 
hebben voor de stad Eindhoven. De meesten willen binnen de ring wonen, en meestal zijn ze op zoek naar 
een (betaalbare) huurwoning. Deze en andere woonwensen kunnen echter niet door iedereen allemaal 
gerealiseerd worden. Er worden knelpunten ervaren in de zoektocht naar een woning, die vaker leiden tot 
concessies.  
 
Er worden het vaakst concessies gedaan op de gewenste woonomgeving (30%), totaaloppervlak van de 
woning(31%), soort buitenruimte (34%), oppervlakte van de buitenruimte (45%), de prijsklasse (44%) en de 
energiezuinigheid (37%). Maar met name concessies op de grootte van de woning (totaaloppervlak en 
aantal kamers), het soort buitenruimte en de kosten (prijsklasse en energiezuinigheid) worden erg 
gevonden. Het belang dat aan deze concessies wordt gehecht is groter dan aan de andere concessies, en ze 
leiden ook significant vaker tot verhuisgeneigdheid vanwege ontevredenheid over de woning. Dit zijn dus 
de aspecten waar de meeste rekening mee gehouden moet worden in de ontwikkeling van woningen voor 
de doelgroep hoogopgeleide starters. Daarnaast is het opvallend dat de meesten wel een huurwoning 
weten te realiseren (78%), maar dat het vergeleken met het aanbod veel vaker een particuliere/vrije sector 
huurwoning is dan een sociale huurwoning. Degenen die geen sociale huurwoning hebben gerealiseerd, 
hebben gemiddeld meer concessies gedaan op hun woonwensen, dit lijkt dus geen keuze maar eerder een 
concessie. 
 
Het is gebleken dat degenen die meer knelpunten ervaren dan anderen, meer concessies doen. Knelpunten 
die vaak zijn ervaren, zijn de te lange wachttijd voor een sociale huurwoning (33%), te weinig betaalbare 
huurwoningen in de vrije/particuliere huursector (28%), überhaupt te weinig betaalbaar aanbod in de 
gewenste gemeente (27%), te laag inkomen voor een vrije sector huurwoning (27%), juist een te hoog 
inkomen voor een sociale huurwoning (18%), te veel woningen die specifiek voor o.a. ouderen en gezinnen 
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worden aangeboden i.p.v. voor starters (25%) en starters die zich te laat hebben ingeschreven bij een 
woningcorporatie (24%).  
 
De meeste knelpunten zijn terug te leiden tot drie onderwerpen, namelijk de opgebouwde inschrijftijd bij 
een woningcorporatie, de financiële situatie van de hoogopgeleide starter en een mismatch in vraag en 
woningaanbod.  
 
Een langere inschrijftijd blijkt inderdaad tot minder concessies te leiden, voornamelijk minder op het 
totaaloppervlak, het aantal kamers en de gewenste prijsklasse. Een lange inschrijftijd is dus over het 
algemeen een groot voordeel om de gewenste woonsituatie te kunnen realiseren. De achterliggende reden 
is dat degenen met een langere inschrijftijd vaker bij Woonbedrijf terechtkomen. Huurders van 
Woonbedrijf doen op dezelfde aspecten minder concessies op de gewenste prijsklasse. Ze doen wel vaker 
een concessie op woonomgeving en nabijheid voorzieningen dan degenen die particulier huren, maar 
gemiddeld doen huurders van Woonbedrijf minder concessies. Daarnaast hebben degenen met meer 
inschrijftijd ook binnen de corporatiesector meer kans op de betere woningen, wat tot nog minder 
concessies leidt. Degenen die geen sociale huurwoning kunnen realiseren, doordat ze een te korte 
inschrijftijd of woonduur hebben, zijn daardoor aangewezen op het (duurdere) particuliere woningaanbod 
en de vrije sector huurwoningen. De inschrijftijd heeft dus een grote invloed op de realisatie van een 
betaalbare woning met de gewenste eigenschappen. 
 
De onderliggende oorzaak van een korte inschrijftijd is enerzijds een korte woonduur, dit is niet te 
voorkomen. Maar een ander aspect dat hierin meespeelt, is van welke verhuurder de studentenwoning is 
gehuurd. Indien de hoog opgeleide starter bij Vestide heeft gehuurd, heeft hij/zij vaak een langere 
inschrijftijd opgebouwd. Zij blijken beter op de hoogte van het belang om zich op tijd in te schrijven bij een 
woningcorporatie, in dit geval vaak Woonbedrijf.  
 
Degenen met een huishoudensinkomen van meer dan 3000 euro per maand, doen significant minder 
concessies dan degenen met een inkomen tussen 1000 en 3000 per maand. Inschrijftijd blijkt dus 
uitwisselbaar met een hoger inkomen wat betreft het goed kunnen realiseren van de woonwensen. Het 
enige duidelijke verschil is dat met meer inschrijftijd vaak een goedkopere woning bij een corporatie wordt 
gerealiseerd, waarbij vaker een concessie wordt gedaan op de locatie. Bovendien blijkt alleen een inkomen 
vanaf 3000 euro dit effect te hebben. Degenen die niet voldoende inschrijftijd hebben én geen hoog 
inkomen, vallen tussen wal en schip. Dit geldt vooral voor degenen met een inkomen tussen 2000 en 3000 
euro (21% van de doelgroep), zij geven vaker aan te veel te verdienen voor een sociale huurwoning maar 
óók vaker dat ze te weinig verdienen voor een sociale huurwoning. Zij doen ook vaker concessies. Voor hen 
is het nodig dat er betaalbare huurwoningen zijn waarvoor geen inschrijftijd nodig is, liefst ook in of nabij 
het centrum. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het uitbreiden van betaalbaar aanbod in de 
particuliere of commerciële huursector, of een ander toewijzingssysteem.  
 
De knelpunten die te maken hebben met een niet goed aansluitend aanbod, wijzen vooral op een tekort 
aan betaalbare huurwoningen waar geen inschrijftijd voor nodig is in de gemeente Eindhoven, liefst binnen 
de ring. Uit de concessies die zijn gedaan, zijn de tekorten ook af te leiden. Degenen die een concessie 
hebben gedaan op de woonomgeving, geven vaak aan dat zij liever in het centrum, of in een woonwijk 
nabij het centrum van de stad, hadden gewoond. Bovendien geven degenen die wel een woning in de 
binnenstad of een andere wijk binnen de ring hebben gerealiseerd, veel minder vaak aan een concessie te 
hebben gedaan op de woonomgeving. Concessies op totaaloppervlak worden vooral gedaan door degenen 
die een woning van 50m² of kleiner realiseerden, 60% van hen deed een concessie. Van degenen die een 
woning van 50m² tot 75m² hebben gerealiseerd, had ook nog 38% een grotere woning gewild. 12% van de 
hoogopgeleide starters die een woning van 75m2 tot 100m² realiseert wil liever een grotere woning, maar 
ook 5% wenste eigenlijk een kleinere woning. Vanaf een woning van 100m² is er vrijwel niemand die een 
grotere woning wenst, wel wenste ongeveer 11% eigenlijk een kleinere woning. Met een woning van 75 tot 
100m2 lijken de meeste hoogopgeleide starters dus het vaakst tevreden te zijn, en een woning kleiner dan 
50m² is erg onpopulair. Wat het aantal kamers betreft, is de driekamerwoning het meest populair onder de 
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doelgroep. Een groter aantal kamers is ook goed, maar op minder kamers worden relatief vaker concessies 
gedaan. Wat de concessies op grootte van de woning betreft, is wel een onderscheid te maken tussen 
alleenstaanden en samenwonenden. Alleenstaanden zijn vaker tevreden met twee kamers en een woning 
van 50 tot 75m² dan meerpersoonshuishoudens. Op de gewenste buitenruimte worden vooral concessies 
gedaan door degenen zonder buitenruimte (82%), of met alleen collectieve buitenruimte (64%). Het balkon 
en de tuin zijn het meest populair, maar toch had ook 40% van degenen met een balkon liever een tuin of 
dakterras gehad. De meeste en grootste concessies op de gewenste prijsklasse worden gedaan door 
degenen die een huurwoning van 700 euro of duurder hebben gerealiseerd (gemiddeld 87%). Daarnaast 
worden redelijk vaak concessies gedaan op energiezuinigheid. Maar het lijkt de doelgroep namelijk vooral 
te gaan om de hogere kosten die een niet energiezuinige woning met zich meebrengt, en niet om het 
milieu.  
 
Naast de drie voorgenoemde aspecten die invloed hebben op de concessies en verhuisgeneigdheid, is er 
nog een opmerkelijke verband dat betrekking heeft op de situatie van hoogopgeleide starters op de 
woningmarkt in de regio. Alleenstaanden blijken niet veel meer concessies te hebben gedaan op de 
woonwensen dan samenwonenden. Maar uit de huishoudenssamenstellingen blijkt wel dat er onder deze 
doelgroep veel meer samen wonen met een vriend/vriendin/broer/zus dan onder andere leeftijdsgenoten. 
Het is mogelijk dat dit een concessie is van alleenstaanden om kosten te delen, maar het zou ook om 
sociale redenen kunnen zijn. Dat is in dit onderzoek niet duidelijk geworden. 
 
Naast alle knelpunten en concessies die worden gedaan, zijn er ook positieve aspecten van de woningmarkt 
in de regio Eindhoven naar voren gekomen in dit onderzoek. Zo blijkt dat het autobezit onder de doelgroep 
erg laag is. En dit kan worden toegeschreven aan het gegeven dat het aantal banen dat binnen 15 minuten 
bereikt kan worden vanuit Eindhoven erg groot is. Hierdoor heeft een groot deel van degenen die in de 
regio wonen en werken, geen auto nodig om het werk te bereiken. Ook kan het probleem van alle 
concessies iets worden genuanceerd, door het gegeven dat slechts een klein deel van de doelgroep 
verhuisgeneigd is vanwege ontevredenheid over de woning. Bovendien zijn zij meestal verhuisgeneigd naar 
een woning in dezelfde gemeente, en blijven ze dus behouden voor de regio. Desalniettemin, is een 
aantrekkelijke woningmarkt van belang voor de regio, ook voor het aantrekken van bedrijven die een goede 
woonomgeving voor hoogopgeleide starters steeds vaker meenemen in de keuze voor een 
vestigingslocatie. 
 
De gemeente wil talenten aantrekken en behouden voor de regio. Zij willen dit voornamelijk doen door de 
woonomgeving te verbeteren en het centrum stedelijker te maken. Zij achtten het woningaanbod als 
voldoende goed. Toch blijkt uit dit onderzoek dat een deel van de hoogopgeleide starters hun woonwensen 
niet kan realiseren. Voor de ambities van de gemeente is het met name goed om te weten dat veel van 
deze doelgroep graag in het Centrum zou willen wonen, maar dit niet kunnen realiseren vanwege het te 
dure, kwantitatief of kwalitatief niet aansluitende aanbod.  
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6.2. Aanbevelingen 
Naar aanleiding van het onderzoek en de bevindingen worden een aantal aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot het beleid op verschillende aspecten van de woningmarkt, en aanbevelingen voor verder 
onderzoek vanwege ontbrekende opgedane kennis in dit onderzoek.  

6.2.1. Beleidsaanbevelingen 
 
HOUD BIJ DE ONTWIKKELING VAN MEER STUDENTENWONINGEN REKENING MET DE ONTWIKKELING VAN REGULIERE 

HUURWONINGEN. 
Pas op met vergroten van het aanbod van studentenwoningen. Aangezien studenten vaak al voor het 
afstuderen een reguliere woning blijken te wensen, is het goed mogelijk dat zij bij een beter of 
betaalbaarder aanbod van reguliere woningen meer studentenwoningen vrij zullen maken. 
 

HOUD BIJ DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE WONINGEN OP A-LOCATIES REKENING MET DE WENSEN VAN 

HOOGOPGELEIDE STARTERS EN HET BUDGET DAT ZIJ HEBBEN. 
Uit het onderzoek is gebleken dat er de minste concessies worden gedaan op woningen onder de huurprijs 
van 700 euro, met een totaaloppervlak tussen 50m² en 100m², met meer dan twee kamers en woningen 
met (voldoende) buitenruimte zoals een ruim balkon of tuin, en binnen de ring van Eindhoven. De huidige 
ambities van de gemeente met betrekking tot de woningmarkt, richten zich al wel op binnenstedelijke 
verdichting. Maar hierbij moet wel rekening gehouden worden met de gewenste prijs, grootte en 
buitenruimte bij de woning. Gezien de vele concessies op deze aspecten, is het raadzaam om woningen te 
realiseren die niet (veel) duurder zijn dan 700 euro per maand. Ook moeten de woningen niet te klein 
worden, vooral voor samenwonenden mogen ze niet kleiner zijn dan 50m² en liefst tussen 75m² en 100m². 
Voor alleenstaanden zijn minimaal twee kamers gewenst, en driekamerwoningen voor samenwonenden, 
maar nog liever meer. Een concessie op het aantal kamers wordt gemiddeld erger gevonden dan een 
concessie op het totaaloppervlak. Het is daarom aan te bevelen om voor meerpersoonshuishoudens niet 
per se hele grote woningen te realiseren, maar wel minimaal drie kamers (kleiner dan 50m² is alsnog niet 
aan te raden). Op deze manier kunnen alleenstaanden er ook gemakkelijker voor kiezen om samen te 
wonen met een andere alleenstaande om te besparen op woonkosten. Wat het woningtype betreft is er 
een voorkeur voor rijtjeswoningen of andere eengezinswoningen, maar ook appartementen met lift zijn bij 
veel hoogopgeleide starters populair. Daarnaast zijn er veel concessies gedaan op buitenruimte. Woningen 
zonder buitenruimte zijn absoluut niet gewild. Er is een sterke voorkeur voor een tuin, maar gezien het 
grote aantal gerealiseerde appartementen is dit niet realistisch. Toch is het raadzaam om ook bij de 
ontwikkeling van appartementen veel aandacht te besteden aan voldoende buitenruimte. Dit is mogelijk 
door een ruim balkon, een daktuin of andere gedeelde buitenruimte. Er kan voor een beeld van de 
woonwensen en tekorten gebruik gemaakt worden van onderstaand overzicht. Hierin zijn de gerealiseerde 
woonsituaties, concessies en daaruit afgeleide woonwensen weergegeven naar huishoudenssamenstelling. 
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Tabel 80 

Gerealiseerd 
 

Alleenstaand 
(eenpersoons huishouden) 

(38%) 

Samenwonend met partner 
(51%) 

Samenwonend met een 
vriend/vriendin/broer/zus 

(11%) 

Gemeente 91% van de doelgroep heeft een woning in de gemeente Eindhoven gerealiseerd. 

Woonomgeving 

49% centrumstedelijk 
binnen de ring, 44% 

centrumstedelijk buiten 
de ring 

47% centrumstedelijk 
binnen de ring, 39% 

centrumstedelijk buiten de 
ring, 12% dorps/landelijk 

48% centrumstedelijk binnen de 
ring, 43% centrumstedelijk 

buiten de ring 

Woningtype 

Appartement zonder 
lift/duplex woning (48%) 
of appartement met lift 

(36%) 
 

Appartement met lift (42%), 
appartement zonder lift 

(27%), rijtjeswoning of 
vrijstaand (30%) 

Appartement zonder lift (47%), 
Appartement met lift (30%), 

rijtjeswoning of vrijstaand (23%) 

Oppervlak 
50 tot 75m² (45%), 75 tot 

100 m² (32%), minder dan 
50m² (18%) 

75 tot 100 m² (40%), 50 tot 
75 m² (36%) 

75 tot 100 m² (53%) 

Aantal kamers 
Drie kamers (35%), twee 

kamers (26%) of vier 
kamers (18%) 

Drie kamers (33%), twee 
kamers (25%) of vier kamers 

(21%)  

Drie (50%) of vier (27%) kamers 
 

Buitenruimte 
Balkon of dakterras (67%), 

tuin (19%), geen privé 
buitenruimte (14%) 

Balkon of dakterras (49%), 
tuin (35%), geen privé 

buitenruimte (8%) 

Balkon of dakterras (40%), tuin 
(30%), geen privé buitenruimte 

(17%) 

Prijsklasse en 
eigendoms-vorm 

Koop (8%), Huurwoning 
(92%), 400 tot 600 euro 

(56%) 

Koop (12%), 
Huurwoning(88%), 400 tot 

600 euro (33%), 600 tot 700 
(25%) 

Koop (3%), Huurwoning(97%), 
meer dan 800 (41%%),  600 tot 

700 (24%), 400 tot 600 euro 
(21%) 

Concessies 
Alleenstaand 

(eenpersoons huishouden) 
(38%) 

Samenwonend met partner 
(51%) 

Samenwonend met een 
vriend/vriendin/broer/zus 

(11%) 

Gemeente 
7% van de gehele doelgroep doet een concessie op de gewenste gemeente, vooral op wens 

voor de gemeente Eindhoven. 

Woonomgeving 

Liever in het centrum 
(17%) (binnenstad of 

stadsdeel centrum) of 
nabij het centrum (7%) 

(net binnen of buiten de 
ring) Vrijwel nooit 

voorkeur voor landelijk. 

Liever nabij het centrum 
(10%), liever in het centrum 

(10%), 5% voorkeur voor 
dorps of landelijk. 

Liever in het centrum (16%), 
liever nabij het centrum (10%) 

Woningtype 

14% wenst liever 
rijtjeswoning of 2-onder-1-

kap, 8% liever 
appartement met lift, 5% 

liever een vrijstaande 
woning 

12% wenst liever 
rijtjeswoning of 2-onder-1-

kap, 7% liever vrijstaande 
woning, 4% liever 

appartement met lift 

10% wenst liever een 
appartement met lift 

Oppervlak 
25% wenst grotere woning 
(12% >50m², 12% >75m²), 

6% een kleinere woning 

27% wenst grotere woning 
(5% >50m², 15% >75m², 6% 

>100m²), 3% een kleinere 
woning 

13% wenst grotere woning (6% 
>50m², 6% >75m²), 7% een 

kleinere woning 

Aantal kamers 
10% liever drie kamers, 
4% liever twee kamers 

13% liever drie kamers, 4% 
liever vier kamers 

7% liever drie kamers 

Buitenruimte 
23% liever tuin, 10% 
wenst liever balkon 

24% liever een tuin, 6% 
wenst liever balkon, 5% 

liever een dakterras 

17% liever een tuin, 14% liever 
een dakterras, 10% liever een 

balkon 
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Prijsklasse en 
eigendoms-vorm 

7% concessie op wens 
voor koopwoning, 2% op 

wens voor huurwoning 
 

35% een iets goedkopere 
woning (door degenen 
met woning van >600 
euro), 8% wenst veel 

goedkopere woning (door 
woning >700 euro) 

6% concessie op wens voor 
koopwoning, 1% op wens 

huurwoning 
 

30% wenst een iets 
goedkopere woning (door 
degenen met woning van 
>600 euro), 11% een veel 
goedkoper woning (door 

degenen met woning van 
>600 euro) 

3% wenst liever een 
huurwoning 

 
 

43% wenst een iets goedkopere 
woning (door degenen met 

woning van >600 euro), 13% 
een veel goedkopere woning 

(door degenen met woning van 
>800 euro) 

Wensen van de 
doelgroep 

Alleenstaand 
(eenpersoons huishouden) 

(38%) 

Samenwonend met partner 
(51%) 

Samenwonend met een 
vriend/vriendin/broer/zus 

(11%) 

Gemeente 93% van de gehele doelgroep wenst in de gemeente Eindhoven te wonen 

Woningtype 

Appartement met of 
zonder lift, rijtjeswoning 
(appartement zonder lift 

vanwege relatief lage 
prijs) 

Rijtjeswoning of 2-onder-1-
kap, appartement met lift, 

(appartement zonder lift 
ook geschikt vanwege 

relatief lage prijs) 

Rijtjeswoning of 2-onder-1-kap, 
appartement met lift, 

(appartement zonder lift ook 
geschikt vanwege relatief lage 

prijs) 

Oppervlak 
50 m² tot 75 m² (43%) en 

75 tot 100m² (37%) 

50 tot 75m² (21%), 75m² tot 
100m²(48%), 100 tot 125 m² 

(18%) 

50 tot 75m² (21%), 75m² tot 
100m²(48%), 100 tot 125 m² 

(18%) 

Aantal kamers 
Driekamerwoning(43%), 
vierkamerwoning(19%), 

tweekamerwoning (17%) 

Driekamerwoning(40%), 
vierkamerwoning (24%), 

Géén eenkamerwoningen! 

Driekamerwoning(59%), 
vierkamerwoning (24%), Géén 
een- of tweekamerwoningen! 

Buitenruimte 
Balkon (54%) of tuin (41%)  

5 tot 10m² (39%),  
10 tot 25m² (28%) 

Tuin (58%) of ruim balkon of 
dakterras (32%) 

5 tot 10 m² (28%),  
10 tot 25m² (29%),  
25 tot 50m² (27%) 

Tuin(48%) of ruim balkon of 
dakterras (41%),  

5 tot 10 m² (27%),  
10 tot 25m² (31%),  
25 tot 50m² (26%) 

Prijsklasse en 
eigendoms-vorm 

(Sociale) huurwoningen: 
400 tot 600 euro (54%), 
minder dan 400 (25%), 

600 tot 700 (15%) 

(Sociale) huurwoningen: 400 
tot 600 euro (27%), 600 tot 

700 euro (24%), minder dan 
400 (15%) 

(Sociale) huurwoningen 600 tot 
700 euro (30%), 700 tot 800 

euro (26%), 400 tot 600 euro 
(24%) 

 
 

START OP DE KORTE TERMIJN MET HET INFORMEREN VAN ZO VEEL MOGELIJK STUDIESTARTERS OM ZICH IN TE 

SCHRIJVEN BIJ WONINGCORPORATIES.  
Veel respondenten klagen over een te lange inschrijftijd bij woningcorporaties, en veel respondenten 
hebben op het moment dat zij op zoek gaan naar een zelfstandige woning minder inschrijftijd dan de duur 
van de studie. Dit zou betekenen dat zij een langere inschrijftijd op hadden kunnen bouwen wanneer zij 
zich direct bij start van de studie hadden ingeschreven. Adviseer studenten daarom aan het begin van de 
studie om zich in te schrijven bij de Eindhovense woningcorporaties die met een inschrijftijd systeem 
werken (Woonbedrijf en ‘Thuis), zodat zij aan het einde van de studie meer en betere mogelijkheden 
hebben op het vinden van een geschikte en betaalbare woning in (de regio) Eindhoven. Er is namelijk een  
groot verschil binnen de doelgroep wat inschrijftijd betreft, tussen oud-huurders van Vestide en degenen 
die hun studentenwoning elders hebben gehuurd. Dit leidt (indirect) vaak tot meer concessies. Inschrijven 
is immers gratis en er zijn geen verplichtingen aan verbonden. Met een langere inschrijftijd zullen er 
bovendien minder problemen worden ervaren rondom de lange inschrijftijd. 
 
Er bestaat geen verband tussen de gerealiseerde prijsklasse van de huurwoning en de mate van 
verhuisgeneigdheid. Dit toont tot op zekere hoogte aan dat deze doelgroep ongeacht de huurprijs, vrij snel 
de volgende stap op de woningmarkt zet. Het toekennen van goedkope huurwoningen aan hoogopgeleide 
starters, lijkt scheefwonen dus niet in de hand te werken. Aangezien de doelgroep vaak concessies doet als 
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ze geen sociale huurwoning realiseren, is het gewenst, en niet schadelijk voor de sociale huursector, om 
meer sociale huurwoningen aan hoogopgeleide starters proberen toe te wijzen. 
 

GEEF EXTRA INSCHRIJFTIJD AAN SNELSTUDEERDERS. 
Ook als studenten zich aan het begin van de studie inschrijven, kan de wachttijd voor een sociale 
huurwoning nog te lang zijn. Met name voor studenten die hun studie nominaal doorlopen. Wo’ers hebben 
dan namelijk maximaal een inschrijftijd van vijf jaar opgebouwd, en Hbo’ers zelfs maar vier jaar, terwijl dat 
voor de meeste huurwoningen van Woonbedrijf een minimum is. Om het voor deze doelgroep 
aantrekkelijker te maken, zou aan bijvoorbeeld nominale studenten een inschrijfbonus van een jaar 
toegekend kunnen worden. Zodat de goede studenten die de regio graag wil behouden, beloond worden 
met betere kansen op de woningmarkt in de regio.  
 

HET IS NIET NODIG OM DE WOONDUUR IN EEN STUDENTENWONING NA AFSTUDEREN TE VERLENGEN, MITS DE 

CONTROLE OP CAMPUSCONTRACTEN NIET FREQUENTER UITGEVOERD ZAL WORDEN.  
Langer en intensiever zoeken naar een woning lijkt het gevolg van bijvoorbeeld een te hoog of te laag 
inkomen of te weinig inschrijftijd bij een woningcorporatie. Het verlengen van de zoektocht naar een 
woning levert voor degenen die al veel knelpunten ervaren geen betere woning op. Ook door degenen die 
het knelpunt ‘te snel de studentenwoning moeten verlaten’, zijn niet significant vaker concessies gedaan. 
Het verlengen van de woonduur in een studentenwoning na het afstuderen, lijkt niet veel bij te gaan 
dragen aan het beter kunnen realiseren van de gewenste woonsituatie. Wellicht zou dit wel nodig zijn 
wanneer vaker dan een keer per jaar gecontroleerd gaat worden ter handhaving van het campuscontract. 
Dit is wel tegenstrijdig met het idee dat een langere inschrijftijd leidt tot het beter kunnen realiseren van de 
woonwensen. Een verlengde woonduur in de studentenwoning, zou namelijk ook een langere inschrijftijd 
opleveren. Het verlengen van de woonduur zal daarom waarschijnlijk alleen bijdragen wanneer iemand nét 
te weinig inschrijftijd heeft opgebouwd. 
 

ONDERZOEK MOGELIJKHEDEN TOT EEN ANDER TOEWIJZINGSSYSTEEM VOOR WONINGCORPORATIES WOONBEDRIJF 

EN ‘THUIS. 
Het huidige systeem van woningtoewijzing, op basis van inschrijftijd, blijkt erg veel invloed te hebben op 
het kunnen realiseren van de woonwensen door de doelgroep hoogopgeleide starters. Degenen die, om 
welke reden dan ook, weinig inschrijftijd hebben opgebouwd moeten door dit systeem relatief veel 
concessies doen. Op de korte termijn kan dit effect tegengegaan worden door alle studenten te adviseren 
zich zo vroeg mogelijk in de studie in te schrijven. Maar om op de langere termijn de sterke invloed van 
inschrijftijd af te zwakken of weg te nemen, zou het systeem vervangen of aangepast moeten worden. Dit 
kan worden gedaan op basis van zogenaamde triggers; redenen van iemand om te verhuizen en kenmerken 
van de woningzoekenden. Voorbeelden van kenmerken die kunnen worden gebruikt worden gegeven door 
bestaande toewijzingssystemen, zoals leeftijd (leeftijdsclusters), huishoudensinkomen, 
huishoudenssamenstelling, starter of doorstromer, woonduur, en natuurlijk inschrijftijd. Uit de bevindingen 
van dit onderzoek kunnen triggers worden toegevoegd aan dit lijstje, zoals het hebben van een baan in de 
regio, wel of geen gedwongen verhuizing, samen gaan wonen met iemand anders dan de partner, de wens 
voor een woning voor de korte of lange termijn, en de gewenste locatie. Aanvullend op dit soort triggers 
kan gedacht worden aan het toekennen van woningen met een tijdelijk huurcontract van bijvoorbeeld drie 
jaar. Dit sluit aan op het grote aandeel starters dat een woning zoekt voor de korte termijn. Wanneer dit 
vooral wordt gedaan met woningen binnen de ring of in de binnenstad, dan kan op die manier 
doorstroming op een voor starters populaire locatie worden gegarandeerd. 
 

LAAT EEN VAST CONTRACT ALS EIS VALLEN BIJ DE TOEKENNING VAN PARTICULIERE EN COMMERCIËLE 

HUURWONINGEN EN HYPOTHEKEN. 
Uit het onderzoek is gebleken dat redelijk veel hoogopgeleide starters het niet hebben van een vast 
contract op het werk, als knelpunt ervaren in de realisatie van hun woonwensen. Dit knelpunt is zowel door 
degenen die op zoek waren naar een koopwoning als een huurwoning genoemd. Aangezien het uitgeven 
van vaste contracten de afgelopen jaren drastisch is afgenomen, en steeds meer jongeren ‘jobhoppen’, is 
de voorwaarde van een vast contract eigenlijk een verouderde eis geworden.  
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Aanbevelingen voor verder onderzoek  
 

ONDERZOEK DE REDEN ACHTER HET GEGEVEN DAT VEEL HOOGOPGELEIDE STARTERS GAAN SAMENWONEN MET EEN 

VRIEND/VRIENDIN/BROER OF ZUS. 
Alleenstaanden blijken niet veel meer concessies te hebben gedaan op de woonwensen dan 
samenwonenden. Maar uit de huishoudenssamenstellingen blijkt wel dat er onder deze doelgroep veel 
meer samen wonen met een vriend/vriendin/broer/zus dan onder andere leeftijdsgenoten. Het is mogelijk 
dat dit een concessie is van alleenstaanden om kosten te delen, maar het zou ook om sociale redenen 
kunnen zijn. Dat is in dit onderzoek niet duidelijk geworden. Uit opmerkingen van enkele respondenten 
kwam toch ook naar voren dat er volgens hen vooral problemen zijn in het aanbod van betaalbare 
woningen voor eenpersoonshuishoudens. Het is daarom interessant om een kwalitatief onderzoek te 
houden onder eenpersoonshuishoudens in de regio, om zo tot werkende oplossingen te komen voor dit 
probleem. Bijvoorbeeld of zij bereid zijn een woning te delen met iemand die ze ontmoeten op 
georganiseerde avonden, of dat wonen boven winkels juist voor hen heel geschikt is. 
 

NEEM IN EEN VERVOLGONDERZOEK OOK HET BELANG VAN OPENBAAR VERVOER ALS EEN VAN DE VARIABELEN MET 

BETREKKING TOT DE WOONSITUATIE OP. 
Uit de opmerkingen van enkele respondenten bleek dat er een voor hen belangrijke variabele ontbrak in de 
enquête, te weten de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Dit sluit aan bij de bevinding dat het 
autobezit onder de doelgroep vrij laag is. Wat de meningen hierover van andere hoogopgeleide starters zijn 
is dus nog onduidelijk.  
 

VOER EEN VERVOLGONDERZOEK UIT ONDER ALLE HOOGOPGELEIDE STARTERS DIE IN EINDHOVEN ZIJN 

AFGESTUDEERD, OOK DEGENEN DIE DE REGIO VERLATEN, OM EEN BETER BEELD TE KUNNEN VORMEN VAN DE KEUZE 

OM IN DE REGIO TE BLIJVEN WONEN OF JUIST TE VERTREKKEN NAAR EEN ANDERE REGIO. 
Enkele tekortkomingen aan dit onderzoek liggen in de onderzoekseenheid. In dit onderzoek zijn alleen de 
hoogopgeleide starters opgenomen die naar een woning in de regio Eindhoven zijn verhuisd. Dit geeft wel 
een beeld van hun positie op de woningmarkt in de regio. Maar de afwegingen die door degenen die uit de 
regio vertrekken worden gemaakt, om in de regio te blijven of te vertrekken, ontbreken. Door ook degenen 
die naar een andere regio zijn verhuisd te betrekken in het onderzoek, wordt een beter inzicht verkregen 
welk percentage van de hoogopgeleide starters vertrekt, en wat de redenen zijn om de regio te verlaten. 
Door hun afwegingen om te blijven of te vertrekken te onderzoeken, kan beter worden bepaald hoe de 
doelgroep beter voor de regio behouden zou kunnen blijven. 
 

NEEM IN EEN VERVOLGONDERZOEK OOK BUITENLANDSE STUDENTEN OP. 
In dit onderzoek zijn ook enkel Nederlandssprekende hoogopgeleide starters opgenomen die in de regio 
Eindhoven hebben gewoond tijdens de studie en in de regio zijn blijven wonen. Wat hierin ontbreekt, zijn 
ten de niet-Nederlandssprekende hoogopgeleiden. Dat zullen over het algemeen buitenlandse studenten of 
aio’s/toio’s zijn die graag in de regio willen blijven wonen. Het is mogelijk dat zij andere wensen en 
problemen hebben op de woningmarkt dan Nederlandse hoogopgeleide starters.  
 

VOER EEN AANVULLEND KWALITATIEF ONDERZOEK UIT WAARIN ENKELE HOOGOPGELEIDE STARTERS WORDEN 

GEÏNTERVIEWD OM BEPAALDE MOTIEVEN EN KEUZES BETER TE BEGRIJPEN, EN NUANCES AAN TE KUNNEN BRENGEN 

IN DE WOONWENSEN VAN DEZE DOELGROEP. 
Dit onderzoek geeft niet heel duidelijk alle woonwensen weer, al kunnen ze er wel van afgeleid worden. Dit 
onderzoek geeft wél een duidelijk beeld van waar de knelpunten zitten en op welke punten er tekorten 
lijken te zijn in de markt, omdat blijkt dat de doelgroep er vaak concessies op moet doen. De concessies die 
deze doelgroep doet, zijn wel degelijk belangrijk om te voorkomen, omdat de stad deze jonge en hoog 
opgeleide doelgroep graag wil behouden en aantrekken. Aangezien de concessies deels worden 
veroorzaakt door een tekortschietend aanbod, is kennis van de woonwensen en van de afwegingen in 
keuzes voor kenmerken van de woonsituatie van belang. Omdat het in dit type onderzoek lastig is om 
nuances aan te brengen in de wensen of concessies, verdient het aanbeveling om ook kwalitatief 
onderzoek te doen onder deze doelgroep. Daarin kan worden gevraagd naar wat voor hen oplossingen zijn 
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voor de problemen die zij ervaren op de woningmarkt en wat het voor hen aantrekkelijker zou maken om 
in de stad of regio te blijven wonen. Om een beeld te krijgen van de woonvoorkeuren, is ook een 
woonvoorkeuren onderzoek aan te bevelen met behulp van bijvoorbeeld stated data. Hieruit zal een 
volgorde van belang van kenmerken van de woonsituatie afgeleid kunnen worden, (prijs over grootte of 
locatie over prijs), en welke kenmerken uitgewisseld kunnen worden door andere.  

6.3. Reflectie en discussie 
Een kanttekening die is te plaatsen bij de opzet van het onderzoek, is de combinatie van de opgave om 
aanbevelingen te kunnen doen betreffende het behouden van kenniswerkers voor de regio en de 
onderzoekseenheid die wordt gehanteerd. Namelijk hoogopgeleide starters die wél naar een woning in de 
regio zijn verhuisd, en dus wél voor de regio behouden zijn. Over deze onderzoekseenheid zou gezegd 
kunnen worden dat bij hen niet de opgave ligt om ze te behouden voor de regio, dat is namelijk al gelukt. Er 
kan echter worden verondersteld dat ook met de (negatieve) ervaringen van hoogopgeleide starters die in 
de regio zijn blijven wonen, een beeld verkregen kan worden van de wensen en eventuele problematiek op 
de woningmarkt rondom deze doelgroep. Uit enkele onderzoeken rondom het behouden van 
kenniswerkers voor een stad of regio, blijkt bovendien dat een baan of het banen aanbod de belangrijkste 
reden is om in een regio te gaan of blijven wonen. Het woningaanbod zou op de tweede of derde plaats 
komen. In dat geval zouden huishoudens eventuele problematiek op de woningmarkt in een regio dus 
accepteren omwille van hun baan of een goede arbeidsmarkt in die regio.  
 
Enkele reacties van respondenten wezen ook op het idee dat de woningmarkt in de regio ‘wel wat 
aantrekkelijker mag zijn’ voor de doelgroep hoogopgeleiden. Hoewel er geen hele grote problemen naar 
voren komen uit het kwantitatief onderzoek, is het voor de regio met name zaak om waar mogelijk 
tegemoet te komen aan de wensen van deze doelgroep. Dus wanneer respondenten bijvoorbeeld 
aangeven dat zij liever in het Centrum hadden gewoond dan in Woensel-Noord, dan is het een aanbeveling 
om in het Centrum woningen te creëren en niet verder te gaan in wijken ‘waar het ook wel prima wonen 
is’. 
 
Het is mogelijk dat degenen die concessies op een bepaald aspect hebben gedaan, sneller geneigd zijn om 
op de vraag welke knelpunten zij hebben ervaren, te antwoorden dat zij een knelpunt dat samenhangt met 
die concessie hebben ervaren. 
 
Het onderzoek heeft inzicht gebracht in wat hoogopgeleide starters realiseren, waar ze concessies op doen 
en verschillende knelpunten die ze ervaren in de zoektocht. Maar een van de doelen van het onderzoek 
was om ook aan te tonen of er problemen zijn op de woningmarkt in de regio Eindhoven, waardoor het 
voor hoogopgeleide starters niet heel aantrekkelijk is om er te blijven wonen. Toch blijkt dat degenen die 
verhuisgeneigd zijn vanwege ontevredenheid over de woning, vaak wel in de regio, of zelfs in dezelfde 
gemeente, willen blijven wonen. Hoewel er dus wel is gebleken dat er knelpunten zijn in de zoektocht naar 
een woning, en dat de markt niet volledig aansluit bij de wensen van hoogopgeleide starters, geeft dit 
onderzoek niet aan dat een aantrekkelijker woningmarkt nodig is voor beter behouden van deze starters 
voor de regio. Dit wil niet zeggen dat een aantrekkelijker woningmarkt niet bij zou dragen aan het 
behouden of aantrekken van de doelgroep in het algemeen, omdat degenen die de regio hebben verlaten 
niet zijn onderzocht. 
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