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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie ‘To buy or not to buy?’. Een onderzoek naar het koopgedrag en de 
koopintenties van potentiële woningkopers in Nederland. De woningmarkt heeft mij altijd al 
geïnteresseerd, van jongs af aan. De keuze voor een afstudeeronderwerp gerelateerd aan de 
woningmarkt is daarom zeer voor de hand liggend. In dit rapport zal worden ingegaan op de 
factoren die van invloed zijn op de koopintenties en het koopgedrag van (potentiële) woningkopers. 
De aanleiding hiervoor is mijn persoonlijke interesse in het kopen van een woning en de vele 
problemen die de Nederlandse woningmarkt de afgelopen jaren heeft ervaren. 

Dit rapport is een resultaat van mijn afstudeeronderzoek voor de masteropleiding Architecture, 
Building and Planning in de afstudeerrichting Real Estate Management & Development aan de 
Technische Universiteit te Eindhoven. De uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden in 
samenwerking met Dynamis B.V., een samenwerkingsverband van dertien regionale makelaars 
verspreid door heel Nederland. Het onderzoek is vanuit de universiteit begeleid door dr. Wim Heijs 
en dr. Jos Smeets en vanuit Dynamis door Shirley Bröcker MSc. Naast het uitvoeren van mijn 
afstudeeronderzoek heb ik tijdens mijn stageperiode bij Dynamis veel nieuwe ervaringen opgedaan 
en veel geleerd. 

Mijn dank gaat uit naar mijn begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast wil ik 
graag mijn collega’s van Dynamis bedanken, in het bijzonder Shirley Bröcker, voor de begeleiding, 
feedback en steun tijdens mijn afstudeerperiode. Verder ben ik alle respondenten die hebben 
meegewerkt aan het onderzoek dankbaar voor hun input. Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn 
vriend, mijn ouders, broers en andere familieleden en vrienden die ik erg dankbaar ben voor hun 
steun, adviezen en tijd. 

 

Meggie van de Werf 
Oss, April 2015 
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“Iedereen woont, het onderwerp gaat ons allen aan.” 

-      Kees Verhoeven1 (2013) 

  

1 Kees Verhoeven: Tweede kamer lid D66, voorzitter tijdelijke commissie Huizenprijzen (2013) 
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Samenvatting 

Sinds 2008 is in Nederland sprake van een crisis op de woningmarkt. Na flinke prijsstijgingen in de 
periode van 1995 tot 2008, onder andere door een slechte match tussen vraag en aanbod van 
woningen, zijn gedurende de crisisjaren de woningprijzen flink gedaald. Oorzaak voor deze 
woningmarktcrisis is onder andere het uitbreken van de economische crisis in 2007 in de Verenigde 
Staten, waardoor de rentes op de kapitaalmarkt zijn gestegen. Door deze ontwikkelingen hebben 
veel huishoudens een verhuizing naar een (andere) koopwoning uitgesteld. Daarmee is het aantal 
verkochte koopwoningen per jaar drastisch afgenomen van 200.000 verkopen in 2008 naar slechts 
120.000 verkopen in 2011. Door onder andere de strengere financieringsvormen en de aanhoudende 
onzekerheid over de woningmarkt, zijn veel woonconsumenten terughoudend met de aanschaf van 
een koopwoning.  

Om meer inzicht te verkrijgen in de koopintenties en het koopgedrag van potentiële kopers is meer 
onderzoek vereist. De volgende doelstelling is hiervoor opgesteld:  
 

Inzicht verkrijgen in de variabelen die van invloed zijn op de intentie om een woning te kopen 
en de daadwerkelijke beslissing om een woning te kopen, teneinde advies voor 
woningmarktbeleid uit te brengen en oplossingen te bieden die de frequentie van 
woningverkopen kunnen verhogen. 

Deze doelstelling is vertaald naar de volgende onderzoeksvragen: 

• Welke factoren zijn van invloed op de intenties om een woning te kopen en op de 
daadwerkelijke beslissing om een woning aan te schaffen in Nederland? 

• Hoe kunnen maatregelen en woningmarktbeleid de vorming van koopintenties en het 
uiteindelijke gedrag van woonconsumenten ten opzichte van de aanschaf van een woning 
beïnvloeden? 

 

 

Bij de hoofdonderzoeksvragen horen deelvragen, welke onder andere ontstaan uit het conceptueel 
model (figuur 1). 

1. Welke doelgroepen woonconsumenten zijn relevant voor dit onderzoek?  
2. Wat zijn de intenties van woonconsumenten om een woning te kopen?  
3. Hoe uit het koopgedrag van woonconsumenten zich en hoe verloopt het? 
4. Welke factoren zijn van belang bij koopintenties en koopgedrag van woonconsumenten?  
5. Wat is de invloed van de factoren op de koopintenties van woonconsumenten?  
6. Wat is de invloed van de factoren op het koopgedrag van woonconsumenten?  
7. Wat is de invloed van de koopintenties op het koopgedrag van woonconsumenten?  

 

 

Figuur 1: conceptueel model 
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Literatuurstudie 
Als gevolg van de woningmarktcrisis in Nederland is onder andere het aantal woningverkopen 
drastisch afgenomen en zijn de woningprijzen flink gedaald. Mede dankzij een dalend 
consumentenvertrouwen in de economie en in financiële instellingen hebben diverse huishoudens 
een verhuizing uitgesteld. Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat verhuisintenties van 
woonconsumenten grotendeels te verklaren zijn uit de levensfase waarin de woonconsument zich 
bevindt. Veranderingen in de persoonlijke situatie kunnen leiden tot een verhuizing. Hierbij leiden 
met name veranderingen in leeftijd, huishoudensstructuur, arbeidscarriere en wooncarrière tot een 
verhuizing. Daarnaast is sprake van verschillen in de voorkeur voor een huur- of koopwoning. Beide 
eigendomsvormen hebben voor- en nadelen, zoals het (financiële) risico dat men loopt met een 
koopwoning en de beperkte vrijheid om een huurwoning naar wens aan te passen. De voorkeur 
voor het kopen of huren van een woning is van diverse factoren afhankelijk. Naast ontwikkelingen 
op macroniveau die de verhuisintenties beïnvloeden zijn de factoren inkomen, huishoudens situatie, 
opleidingsniveau, etnische afkomst, sociale omgeving en regionale verschillen bepalend voor de 
voorkeur voor huren of kopen. 

Het kunnen verkrijgen van een hypotheek speelt in Nederland een grote rol bij de aanschaf van een 
woning. De regels voor het verkrijgen van een hypotheek zijn de laatste jaren steeds strenger 
geworden, waardoor het lastig wordt om een (toereikende) hypotheek te kunnen krijgen. Een 
belangrijk fiscaal voordeel van een eigen woning is de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Deze 
aftrekbaarheid resulteert voor huizenbezitters in een verlaging van de (netto) woonlasten. Met 
ingang van 1 januari 2013 zijn de voorwaarden van de hypotheekrente aftrek gewijzigd. De maximale 
hoogte van een hypotheek daalt daarnaast jaarlijks. Deze is afhankelijk van de verhouding tot het 
inkomen en de verhouding tot de waarde van de woning. Dit betekent dat een potentiële koper met 
een gelijkblijvend inkomen jaarlijks een minder hoge hypotheek kan verkrijgen. 

Diverse onderzoeken tonen aan dat in tijden van crisis het lastiger is om een koopwens te kunnen 
realiseren. De afgelopen jaren is de kloof tussen het hebben van een koopwens en de aanschaf van 
een woning vergroot. Voor het niet kunnen realiseren van de koopwens (intentie) kunnen diverse 
redenen bestaan. Deze redenen kunnen verdeeld worden in persoonlijke en financiële redenen. Het 
niet kunnen verkrijgen van een (toereikende) hypotheek en het niet kunnen verkopen van de 
huidige woning zijn veel voorkomende redenen voor het niet kunnen realiseren van de koopintentie. 
Daarnaast brengt het kopen van een woning veel onzekerheid en zorgen met zich mee, waardoor 
sommige potentiële woningkopers de aanschaf van een woning uitstellen. 

Het koopproces en koopgedrag 
De Theory of Planned Behavior is een theorie die het mogelijk maakt om gedrag te verklaren aan de 
hand van intenties die personen hebben om het gedrag daadwerkelijk te vertonen. De theorie is 
oorspronkelijk ontwikkeld door Fishbein en Ajzen (1991). In deze theorie wordt er vanuit gegaan dat 
intenties ontstaan aan de hand van de houding ten aanzien van het gedrag, de subjectieve normen 
en de verwachte controle. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het door Heijs (2006; 2007) 
aangepaste model van Ajzen. Heijs (2006; 2007) heeft de concepten gewoonten (habits), persoons- 
en huishoudenskenmerken en de omgeving toegevoegd aan het model. Het model houdt rekening 
met veel invloeden en factoren die relevant zijn voor het koopproces en koopgedrag van 
(potentiële) woningkopers. Door het model toe te passen op het koopproces van (potentiële) 
woningkopers is een interpretatiekader ontstaan dat gebruikt is in het vervolg van het onderzoek 
(figuur 2). Hierna volgt een beknopte beschrijving van het koopproces van (potentiële) 
woningkopers. 
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Verloop van het koopproces 
Het koopgedrag van woonconsumenten wordt beïnvloedt door de intentie om het gedrag te 
vertonen (ik wil een woning kopen) en de werkelijke controle en mogelijkheden (ik heb 
mogelijkheden om een woning te kopen). 

De intentie om het gedrag te vertonen ontstaat aan de hand van de gewoonten van de persoon (ik 
kijk automatisch naar koopwoningen), de houdingen en voorkeuren ten opzichte van het gedrag (ik 
vind het bezitten van een eigen woning aantrekkelijk & ik vind een koopwoning aantrekkelijker dan 
een huurwoning), de subjectieve normen (ik vind dat ik een woning moet kopen) en de verwachte 
controle (ik denk dat ik een woning kan kopen). 

De houdingen en voorkeuren, subjectieve normen en verwachte controle zijn gebaseerd op 
overtuigingen (beliefs). Dit zijn gedachten over de eigenschappen van het gedrag. De houding en 
voorkeuren houden verband met gedragsovertuigingen (behavioral beliefs) ten aanzien van de 
effecten van het geplande gedrag (ik denk dat een koopwoning zekerheid biedt & ik vind zekerheid 
positief). De subjectieve normen houden verband met de normen die de sociale omgeving hanteert 
ten aanzien van het gedrag en de waardering van deze sociale normen (normative beliefs; mijn 
omgeving vindt dat ik een woning moet kopen & ik wil me voegen naar de mening van mijn 
vrienden). De verwachte controle ontstaat uit een combinatie van de waargenomen mogelijkheden 
en de ingeschatte invloed van die mogelijkheden om het gedrag te vertonen (control beliefs; ik kan 
een hypotheek verkrijgen & ik denk dat mijn hypotheek toereikend is om een woning naar wens te 
kopen). 

De overtuigingen (beliefs) en gewoonten zijn vervolgens weer afhankelijk van kennis (cognition, 
knowledge; ik weet dat het kopen van een woning mij zekerheid over woonlasten geeft), algemene 
waarden of doelen die men in het leven nastreeft (values; het bezitten van een eigen woning en 

Figuur 2: toegepast model Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991; Ajzen, 2001; Heijs, 2006; Heijs, 
2007; eigen bewerking) 
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zekerheid over mijn woonlasten is voor mij belangrijk) en emoties (affect, emotions; ik vind het fijn 
om zekerheid over mijn woonlasten te hebben). 

De persoonlijke en huishoudenskenmerken en de kenmerken van de omgeving beïnvloeden het 
gehele proces dat in het model aan bod komt en kunnen werken als een bemiddelende factor in 
relaties of verbanden tussen factoren. 

Interviews 
Om de kennis van het literatuuronderzoek te kunnen aanvullen en meer inzicht te verkrijgen in de 
factoren die van invloed zijn op de koopintenties en de realisatie hiervan, is aanvullend onderzoek 
onder woonconsumenten nodig. Door middel van diepte-interviews zijn woonconsumenten 
ondervraagd. Het toegepaste psychologisch model van besluitvorming (figuur 2) is gebruikt als 
leidraad voor de invulling van de interview guide en de uiteindelijke interviews. Voor het onderzoek 
zijn zes relevante doelgroepen onderscheiden. Het type woonconsument, starters, doorstromers 
van huur naar koop en doorstromers van koop naar koop, is gecombineerd met de fase waarin deze 
woonconsumenten zich bevinden. De fasen van de koopintentie zijn onderverdeeld naar een pre-
intentiegroep, intentiegroep en een koopgroep. Personen uit de pre-intentiegroep hebben nog 
geen werkelijke koopplannen en zijn niet in het onderzoek meegenomen. In de periode van 
november 2014 tot en met januari 2015 zijn in totaal 21 interviews afgenomen. In totaal zijn per 
doelgroep minimaal 3 interviews afgenomen en bij de starters met een intentie en de doorstromers 
van huur naar koop en de doorstromers van koop naar koop die reeds gekocht hebben zijn vier 
interviews afgenomen. De interviews zijn opgedeeld in twee delen, namelijk vragen over de intentie 
en de onderliggende factoren en het uiteindelijke (koop)gedrag. Naast de vragen over de factoren 
zijn ook vragen gesteld over het belang van deze factoren. 

Resultaten 
De beperkingen die woonconsumenten ervaren om de koopplannen te kunnen realiseren zijn van 
invloed op de relatie tussen de koopintenties en het koopgedrag. Uit het literatuuronderzoek komt 
naar voren dat de afgelopen jaren, als gevolg van de (woningmarkt)crisis, de kloof tussen het 
hebben van een koopwens en de aanschaf van een woning vergroot is. De beperkingen hebben 
betrekking op de werkelijke controle en mogelijkheden, zoals het niet kunnen verkrijgen van een 
toereikende hypotheek of het niet kunnen verkopen van de huidige woning. Daarnaast moet er 
voldoende aanbod van woningen zijn zodat een woning naar wens gevonden kan worden. Een 
aantal factoren en verbanden is beïnvloedbaar, wat een positief of negatief effect kan hebben op de 
realisatie van de koopplannen. Door de kennis van woonconsumenten te beïnvloeden, worden 
meerdere variabelen beïnvloed. Door meer kennis over het kopen van een woning kan de verwachte 
controle toenemen, waardoor de inschatting van de haalbaarheid van de koopplannen realistischer 
wordt. Daarnaast kunnen de gewoonten beïnvloed worden, waardoor eerder een woning naar 
wens gevonden kan worden. Verder kunnen veranderingen in de persoonlijke en/of 
huishoudenssituatie en een positievere mening van de omgeving (subjectieve norm) leiden tot een 
sterkere koopintentie. 

Uit het onderzoek blijkt dat de intenties van woonconsumenten om een woning te kopen 
afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie en verschillen per persoon en huishouden en 
voornamelijk te verklaren zijn uit de levensfase. Door middel van de resultaten van het onderzoek 
zijn een paar vormen van gedrag geformuleerd, namelijk het kopen van een woning, het uitstellen 
van de koopwens, het bijstellen van de koopwens of het aanpassen van de huidige woning aan de 
woonwens. Verder kan aan de hand van het onderzoek onder woonconsumenten geconcludeerd 
worden dat het toegepaste psychologische model van besluitvorming een geschikt middel is om het 
koopproces van woningkopers te verklaren. De factoren die van belang zijn voor de koopintenties 
van woonconsumenten zijn geformuleerd aan de hand van het literatuuronderzoek en het 
toegepaste psychologische model van besluitvorming. De resultaten van het onderzoek onder 
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woonconsumenten hebben in enkele gevallen de kennis over de factoren bevestigd. In de overige 
gevallen is de kennis aangevuld en uitgebreid. In totaal zijn elf relevante factoren geformuleerd die 
van belang zijn bij koopintenties. 

Met name ontwikkelingen in de structurele huishoudens- en persoonskenmerken beïnvloeden de 
koopintentie. De wens om een woning te kopen is een veelvoorkomend argument en de kenmerken 
van de huidige woning spelen een rol voor de koopplannen. Verder wordt het bezitten van een 
eigen woning, het eigendom, en de vrijheid en aanpasbaarheid van een koopwoning als een 
belangrijk argument gezien. De structurele huishoudens- en persoonskenmerken en de situatie zijn 
van invloed op alle factoren en de onderlinge verbanden en variabelen. De werkelijke controle en 
mogelijkheden zijn beslissend voor de realisatie van de koopintentie. Hierbij zijn met name de 
financiële mogelijkheden van de potentiële woningkoper van belang. De beperkingen die 
woonconsumenten ervaren om de koopplannen te kunnen realiseren hebben daarmee met name 
betrekking op de werkelijke controle en mogelijkheden, zoals het niet kunnen verkrijgen van een 
toereikende hypotheek. Daarnaast moet er voldoende aanbod van woningen zijn en moet de 
woonconsument voldoende financiële mogelijkheden hebben om de koopintentie daadwerkelijk te 
kunnen realiseren. 

Aanbevelingen 
Uit het onderzoek komt naar voren dat met name de kennis, gewoonten en subjectieve normen van 
woonconsumenten te beïnvloeden zijn. Daarnaast zijn de structurele huishoudens- en 
persoonskenmerken zijn niet te beïnvloeden, maar veranderingen in de persoonlijke en 
huishoudenssituatie kunnen wel leiden tot sterkere gedragsovertuigingen of argumenten om een 
woning te kopen. De overheid en andere instanties die gebaat zijn bij een toename in het aantal 
woningverkopen, kunnen de vorming van koopintenties en het uiteindelijke koopgedrag 
beïnvloeden door de kennis over het kopen van een woning onder woonconsumenten te vergroten. 
De kennis kan ook vergroot worden door andere belanghebbende partijen zoals hypotheek-
verstrekkers en makelaars. Verder kunnen de zoekgewoonten van de woonconsument door middel 
van hypotheekadvies en advies van een (aankoop)makelaar beïnvloed worden, waardoor de 
potentiële woningkopers bewuster zoeken naar een woning naar wens. De financiële 
mogelijkheden (de werkelijke controle en mogelijkheden) om een woning te kopen zijn van belang 
voor de realisatie voor de koopintentie. Door middel van woningmarktbeleid zijn deze financiële 
mogelijkheden te beïnvloeden. Soepelere hypotheekregels kunnen ertoe leiden dat meer mensen 
een woning naar wens kunnen kopen. Het is echter de vraag of, gezien de geschiedenis van de 
woningmarkt, dit een verstandige aanpassing is. Banken kunnen door middel van speciale 
spaarrekeningen het sparen voor een eigen woning stimuleren. Hier kan de overheid aan bijdragen 
door voor deze spaarrekeningen geen spaargrens te hanteren waarboven belastinggeld betaald 
moet worden. Huishoudens die nog niet voldoende gespaard hebben voor een koopwoning, maar 
boven de inkomensgrens van sociale huurwoningen vallen, kunnen momenteel enkel terecht in de 
particuliere huurmarkt. Door middel van betaalbare geliberaliseerde huurwoningen of het verhogen 
van de sociale huurgrens, nemen de huurlasten af en kunnen woonconsumenten meer sparen voor 
een toekomstige koopwoning. 

Tot slot zijn er enkele aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. In dit onderzoek zijn personen 
met een negatieve houding ten opzichte van het kopen van een woning en personen zonder 
koopintentie buiten beschouwing gelaten. Daarnaast zijn personen die de koopplannen definitief 
hebben uitgesteld niet meegenomen. Een onderzoek naar deze doelgroepen kan meer inzicht 
creëren in de invloed van de factoren op de koopintenties en het koopgedrag. Verder zijn de 
variabelen waarden en emoties niet onderzocht in het kwalitatieve onderzoek. Door middel van een 
onderzoek specifiek naar de invloed van waarden en emoties op koopintenties en koopgedrag van 
woonconsumenten, kan de huidige kennis aangevuld worden. Door in een aanvullend onderzoek 
het keuzeproces van de woning meer te betrekken, wordt meer inzicht verkregen in de kenmerken 
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van de woning, de omgeving en de woningmarkt. Hierbij is het interessant te onderzoeken welke 
kenmerken van de woning, de omgeving of de woningmarkt doorslaggevend zijn om de 
koopplannen te willen realiseren. Verdiepend onderzoek naar een meer diverse onderzoeks-
populatie is een interessante aanvulling op dit onderzoek. De onderzoekspopulatie bestaat in dit 
onderzoek slechts uit personen van Nederlandse afkomst. Andere bevolkingsgroepen hebben 
wellicht andere woonwensen en argumenten om een koopwoning te kopen. Ten slotte verdient het 
de aanbeveling om woonconsumenten op meerdere momenten te onderzoeken. Door personen 
met een intentie te volgen tijdens het koopproces, kan de huidige kennis aangevuld worden en 
wordt meer inzicht in het proces verkregen.  
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Summary 

Since 2008 the Netherlands has a housing crisis. After significant price increases in the period from 
1995 to 2008, including a poor match between demand and supply of housing, the housing prices 
fell sharply during the crisis years. Cause of this housing crisis is among other the outbreak of the 
economic crisis in 2007 in the United States, making interest rates have risen in the capital market. 
Due to these developments, many households have postponed a move to an (different) owner-
occupied dwelling. Therefore, the number of houses sold annually decreased dramatically from 
200.000 sales in 2008 to only 120.000 sales in 2011. Partly due to the stricter forms of funding and 
the continuing uncertainty about the housing market, many housing consumers are reluctant to 
purchase an owner-occupied dwelling. 

To gain more insight into the buying intentions and buying behavior of potential dwelling buyers 
more research is required. The following research objective has been drawn: 

Gain insight in the variables that affect the intention to buy a dwelling and the actual decision 
to buy a dwelling, to give advice on housing policy and to provide solutions that can increase 
the frequency of dwelling sales. 

This research objective has been translated into the following research questions: 

• What factors influence the intentions of buying a dwelling and the actual decision to buy a 
dwelling in the Netherlands? 

• How can measures and housing policy affect the formation of buying intentions and the 
final behavior of housing consumers in relation to the purchase of a dwelling?    
 
 

 

Next to the main research questions there are some sub questions, which arise from the conceptual 
model (figure 1). 

8. Which target groups of potential dwelling buyers are relevant for this research? 
9. What are the intentions of housing consumers to buy a dwelling? 
10. What is the buying behavior of housing consumers and how does it work? 
11. Which factors are important for buying intentions and buying behavior of housing 

consumers? 
12. What is the influence of the factors on the buying intentions of housing consumers? 
13. What is the influence of the factors on the buying behavior of housing consumers? 
14. What is the influence of the buying intentions on the buying behavior of housing 

consumers? 

Literature study 
As a result of the housing crisis in the Netherlands the number of dwelling sales decreased 
dramatically and housing prices have fallen sharply. Partly due to declining consumer confidence in 
the economy and in financial institutions different households have postponed a move. The 

Figure 1: conceptual model 
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literature study shows that relocation intentions of housing consumers can mainly be explained 
from the phase of life of the housing consumer. Changes in the personal situation may lead to a 
move. Changes in age, household structure, labour or housing career result mainly to a move. 
Additionally, there are differences in preference for a rental or owner-occupied. Both forms of 
ownership have advantages and disadvantages, such as the (financial) risks of having an owner-
occupied dwelling and limited freedom to customize a rental dwelling to desires. The preference for 
buying or renting a home is dependent on several factors. In addition to macro-level developments 
affecting the moving intentions the factors income, household status, education level, ethnicity, 
social environment and regional differences determine the preference for renting or buying. 

The ability to obtain a mortgage loan in the Netherlands plays a major role in the process of buying a 
dwelling. The rules for obtaining a mortgage loan have become increasingly strict the last few years, 
making it difficult to get a (sufficient) mortgage loan. An important tax benefit of an owner-
occupied dwelling is the deductibility of mortgage loan interest. These deductions for dwelling 
owners result in a lowering of the (net) housing costs. As of January 1, 2013 the terms of the 
mortgage interest deduction have changed. The maximum amount of a mortgage loan also 
decreases annually. This depends on the proportion of the income and the proportion of the value 
of the dwelling. This means that a potential dwelling buyer annually can obtain a lower mortgage 
loan with an unchanged income. 

Various studies show that during periods of crisis, it is difficult to realize buying intentions. The past 
few years the gap between having a buying desire and the purchase of a dwelling has increased. 
There are several reasons for not being able to realize the buying desire (intention). These reasons 
can be divided into personal and financial reasons. Not being able to obtain a (sufficient) mortgage 
and not being able to sell the current owner-occupied dwelling are common reasons for not being 
able to realize the buying intentions. In addition, buying a dwelling is very uncertain and can result in 
concerns, causing some potential dwelling buyers to postpone their buying intentions. 

The buying process and buying behavior 
The Theory of Planned Behavior is a theory that makes it possible to explain behavior on the basis of 
intentions that people have to realize the behavior. The theory was originally developed by Fishbein 
and Ajzen (1991). This theory assumes that intentions arise on the basis of the attitude towards the 
behavior, subjective norms and expected control. Heijs (2006; 2007) has adapted the original model 
of Ajzen. For this study the adapted model of Heijs was used. Heijs (2006; 2007) added the concepts 
habits, personal and household characteristics and the environment to the model. The model takes 
into account many influences and factors that are relevant to the buying process and buying 
behavior of (potential) dwelling buyers. By applying the model to the process of (potential) dwelling 
buyers an interpretative framework is created that is used (Figure 2). 
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Course of the buying process 
The buying behavior of housing consumers is influenced by the intention to show the behavior (I 
want to buy a dwelling) and the actual control and opportunities (I have opportunities to buy a 
dwelling). 

The intention to realize the behavior is based on the habits of the person (I automatically look for 
owner-occupied dwellings), the attitudes and preferences regarding the behavior (I find owning a 
dwelling attractive & I find owner-occupied dwellings more appealing than rental dwellings), the 
subjective norms (I think I should buy a dwelling) and the perceived behavior control (I think I can 
buy a dwelling). 

The attitudes and preferences, the subjective norms and the perceived behavior control are based 
on beliefs. These are thoughts about the characteristics of the behavior. Attitudes and preferences 
are related to behavioral beliefs regarding the effects of the planned behavior (I think that an 
owner-occupied dwelling gives me certainty & I think certainty is positive). Subjective norms are 
related to the standards that the social environment applies regarding the behavior and the 
appreciation of these social norms (my environment thinks that I should buy a dwelling & I want to 
conform to the opinion of my friends). The perceived behavior control arises from a combination of 
perceived opportunities and the estimated impact of those opportunities to realize the behavior (I 
can obtain a mortgage loan & I think my mortgage loan is sufficient to buy a dwelling of my needs). 

The beliefs and habits are subsequently dependent on cognition (knowledge; I know that buying a 
dwelling gives me certainty about housing costs), general values or goals that are pursued in life 
(owning an owner-occupied dwelling & certainty about my housing costs is important for me) and 
affect (emotions; I find it nice to have certainty about my housing costs). 

Figure 2: applied model Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991; Ajzen, 2001; Heijs, 2006; Heijs, 
2007; personal modification) 
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The personal and household characteristics and the characteristics of the environment influence the 
entire process that is incorporated in the model and can act as a mediating factor in relationships or 
associations between factors. 

Interviews 
To complement the knowledge of the literature study and to gain more insight in de factors that 
influence the buying intentions and the actual buying behaviour, additional research among housing 
consumers is needed. Through depth interviews housing consumers were surveyed. The applied 
psychological model of decision-making (figure 2) is used as a guide for the content of the interview 
guide and the final interviews. For the research six relevant target groups are identified. 

The type of housing consumers, first-time buyers, former tenants and existing homeowners, is 
combined with the phase of their buying process. The phases of the buying intentions are divided 
into a pre-intention group, intention group and a buyers group. People from the pre-intention group 
have no real plans to buy a dwelling and are therefore not included in the study. In the period from 
November 2014 to January 2015 a total of 21 interviews are conducted. At least three interviews per 
target group were taken. Among the first-time buyers in the intention group, the former tenants in 
the buying group and the existing homeowners in the buyers group four interviews were 
conducted. The interviews were divided into two parts, namely questions about the intention and 
the underlying factors and the final (buying) behavior. Apart from questions about the factors, 
questions were asked about the importance of these factors. 

The constraints that housing consumers experience in order to realize their buying intentions affects 
the relationship between the buying intentions and the buying behavior. The literature study shows 
that in the past few years, due to the (housing) crisis, the gap between having a buying intention 
and the realization of this intention is increased. The constraints relate to the actual control and 
opportunities, such as the inability to obtain a (sufficient) mortgage loan or not being able to sell the 
current dwelling. Additionally, sufficient supply of dwellings is needed to find a dwelling that meets 
up to the needs of the housing consumer. A number of factors and relationships can be influenced, 
which can have a positive or negative effect on the realization of the buying intentions. By 
influencing the knowledge of housing consumers, several variables can be influenced. A better 
understanding of buying a dwelling can increase the perceived behavior control, which makes the 
estimation of the feasibility of the buying plans more realistic. In addition, the habits can be 
affected, which can increase the chance for finding a dwelling to meet the needs. Furthermore, 
changes in the personal and/or household situation and a more positive opinion of the environment 
(subjective norm) can lead to a stronger buying intention. 

Results 
The study shows that the intentions of housing consumers to buy a house depend on the personal 
situation, vary by person and household and can mainly be explained from the stage of life. As a 
result of the research some forms of buying behavior are formulated, namely buying a house, 
delaying the buying intentions, adjusting the buying intentions or adjusting the current dwelling to 
the housing needs. Furthermore, on the basis of the study among housing consumers can be 
concluded that the applied psychological model of decision-making is an appropriate tool to explain 
the buying process of dwelling buyers. The factors which are of importance for the buying 
intentions of housing consumers have been formulated on the basis of the literature and the applied 
psychological model of decision-making. The results of the survey among housing consumers in 
some cases confirmed knowledge about the factors. For the remaining factors the knowledge is 
supplemented and expanded. A total of eleven relevant factors are formulated that are important 
for buying intentions. 

Especially developments in the structural household and personal characteristics influence the 
buying intention. The desire to buy a dwelling is a common argument and the characteristics of the 
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current dwelling are relevant for the buying intentions. Furthermore, owning a dwelling and the 
freedom and adaptability of an owner-occupied dwelling is seen as an important argument. The 
structural household and personal characteristics and situation affect all factors and the underlying 
relationships and variables. The actual control and opportunities are crucial for the realization of the 
buying intentions. This concerns in particular the financial capabilities of the potential dwelling 
buyer. The restrictions that residential consumers experience in order to realize buying intentions 
are thereby mainly related to the actual control and opportunities, such as the inability to obtain a 
(sufficient) mortgage loan. Furthermore, there must be sufficient supply of dwellings and the 
housing consumer must have sufficient financial resources to realize the buying intentions. 

Recommendations 
Furthermore the study shows that especially the knowledge, habits and subjective norms of housing 
consumers can be influenced. Additionally, the structural household and personal characteristics are 
not influence able, but changes in the personal and household situation can lead to stronger 
behavioral beliefs or reasons to buy a dwelling. The government and other organizations that will 
benefit from an increase in the number of dwelling sales, can influence the formation of buying 
intentions and the actual buying behavior by increasing the knowledge of housing consumers about 
buying a dwelling. The knowledge can also be enhanced by other interested parties such as 
mortgage lenders and brokers. Furthermore, the search habits of housing consumers can be 
influenced through mortgage advice and advice from a (purchase) broker, so the potential dwelling 
buyers consciously searching for a dwelling to their needs. The financial opportunities (the actual 
control and opportunities) to buy a dwelling are important for the realization of the buying 
intentions. Through housing policy it is possible to affect the financial opportunities. More flexible 
mortgage loan rules may result in an increase of people who are able to buy a dwelling of their 
needs. However, the question is whether, given the history of the housing market, this is a wise 
adjustment. Banks can encourage saving for an owner-occupied dwelling using special savings 
accounts. The government can contribute to these savings by handling no savings limit above which 
tax money should be paid. Households who have not saved enough for an owner-occupied dwelling, 
but are above the income for social housing, currently can only find a dwelling in the private rental 
market. Through affordable liberalized rental dwellings or increasing the social rent limit, the rental 
costs decrease and housing consumers can save more for a future owner-occupied dwelling. 

Finally, there are some recommendations for future research. In this study, people with a negative 
attitude towards buying a dwelling and people without buying intentions are disregarded. In 
addition, people who have definitively postponed their buying plans are not implemented in the 
study. A study for these target groups can create a better understanding of the influence of the 
factors on buying intentions and buying behavior. Furthermore, the variables values and emotions 
are not investigated in the qualitative research. Through a specific research to the influence of 
values and emotions on buying intentions and buying behavior of dwelling buyers, current 
knowledge can be completed. By a further investigation involving the selection process of the 
dwelling, more insight into the characteristics of the dwelling, the surroundings and the housing 
market is gained. It is interesting to examine what characteristics of the dwelling, the environment 
or the housing market are crucial for wanting to realize the buying plans. Depth study of a more 
diverse research population is an interesting addition to this study. The study population in this 
study consists only from people of Dutch descent. Other groups may have different housing needs 
and reasons to buy an owner-occupied dwelling. Finally, it is advisable to examine residential 
consumers on multiple occasions. By following persons with an intention during the buying process, 
the current knowledge can be completed and more insight into the process can be obtained. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In de periode van 1995 tot 2008 zijn de woningprijzen in Nederland met ongeveer 250% explosief 
gestegen. Het aanbod van woningen reageerde slecht op de vraag in deze periode. Dit is onder 
andere te verklaren door het ruimtelijke ordeningsbeleid dat in de jaren negentig is ingevoerd, 
waardoor minder ruimte voor woningen beschikbaar was. Daarnaast was sprake van een traag 
reagerende bouwproductie, die niet voldoende was om aan de vraag te voldoen. De vraag naar 
woningen ging het aanbod ver te boven. De prijsstijgingen van woningen zijn met name te wijten 
aan de ruime financieringsmogelijkheden van woonconsumenten (Tijdelijke commissie 
Huizenprijzen, 2013). De tijdelijke commissie Huizenprijzen van de Tweede Kamer (2013) stelt dat de 
Nederlandse woonconsument is aangemoedigd om gebruik te maken van de maximale 
leencapaciteit om een zo duur mogelijk huis te kopen. De Nederlandse woonconsument heeft van 
deze mogelijkheden gebruik gemaakt, waardoor de nationale hypotheekschuld is toegenomen.  

Sinds 2008 heeft de Nederlandse woningmarkt te maken met een economische crisis. Oorzaak 
hiervoor is onder andere het uitbreken van de economische crisis in 2007 in de Verenigde Staten, 
wat resulteerde in stijgende rentes op de kapitaalmarkt (Sociaal-Economische Raad, 2010). Als 
gevolg hiervan stelden veel huishoudens een verhuizing uit, waardoor het aantal transacties sterk 
gedaald is en de afzet van nieuwe koopwoningen is afgenomen (Elsinga, de Jong Tennekes, & van 
der Heijden, 2011). Het aantal verkochte koopwoningen is van ruim 200.000 verkopen in 2008 
gedaald naar slechts 120.000 verkopen in 2011 (van Hoek & Koning, 2012). Sinds het uitbreken van de 
crisis in 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Ter vergelijking, het prijsniveau van 2011 was 
vergelijkbaar met het prijsniveau van 2003 (Tijdelijke commissie Huizenprijzen, 2013). Als gevolg van 
de prijsdalingen heeft een groot aantal woonconsumenten te maken met een woningwaarde lager 
dan de hypotheekschuld. Indien (een deel van) het inkomen wegvalt en betalingsproblemen 
ontstaan, kan de bank overgaan tot gedwongen verkoop waarbij een restschuld kan ontstaan. Door 
de dalende huizenprijzen en de andere gevolgen van de economische crisis, is het aantal 
gedwongen verkopen sinds 2008 toegenomen (Elsinga, de Jong Tennekes, & van der Heijden, 2011).  

Vanwege onzekerheid en kans op dubbele lasten willen huizenbezitters vaak eerst de eigen woning 
verkopen, voordat zij een andere woning kopen. Aangezien starters nog geen eigen woning 
bezitten, worden zij niet beperkt om een woning te kopen. Als starters toetreden tot de 
koopwoningmarkt, kunnen zij een dynamiek op de woningmarkt op gang brengen (Schilder & 
Conijn, 2013). Een positief gevolg van de dalende huizenprijzen is dat een woning kopen meer 
bereikbaar wordt voor starters. Echter, het is voor starters steeds lastiger om een toereikende 
hypotheek te verkrijgen door strengere hypotheekregels en aanpassing van de 
hypotheekrenteaftrek (van Hoek & Koning, 2012). 

Woonconsumenten zijn onder te verdelen in zes verschillende groepen. Het is mogelijk twee 
verschillende typen starters te onderscheiden en vier typen doorstromers (tabel 1.1). Daarbij dient 
opgemerkt te worden dat niet alle woonconsumenten een positieve houding ten opzichte van 
kopen hebben, aangezien sprake is van een steeds grotere groep woonconsumenten die definitief 
geen woning wil kopen. Daarnaast is er een grote groep woonconsumenten die geen 
verhuisintentie hebben. Aangezien zij niet willen verhuizen zijn zij niet relevant voor dit onderzoek. 

Huurmarkt 1. Starters huur 2. Doorstromers huur -> huur 3. Doorstromers huur -> koop 
Koopmarkt 4. Starters koop 5. Doorstromers koop -> koop 6. Doorstromers koop -> huur 
 

 
Tabel 1.1: typen woonconsumenten 
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Onderzoek toont aan dat het aantal doorstromers binnen de koopwoningmarkt (groep 5) flink 
gedaald is sinds het uitbreken van de crisis, namelijk met een afname van 54%. Het aantal 
koopstarters (groep 4) dat is toegetreden op de koopwoningmarkt is, in vergelijking met de 
doorstromers van koop naar koop (groep 5), minder sterk afgenomen met 21%. Het aantal 
doorstromingen van huurwoningen naar koopwoningen (groep 3) is sinds de crisis afgenomen met 
bijna 30%. Gesteld kan worden dat de afname van het aantal doorstromers in en naar de koopsector 
(groep 3 en 5) een grotere invloed heeft op de afname van het aantal woningverkopen dan de 
afname van het aantal koopstarters (groep 4) (Companen, 2012; Kaashoek, 2013; Schilder & Conijn, 
2013). 

De economische crisis heeft invloed op de verhuisintenties van woonconsumenten, blijkt uit 
onderzoek van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (Companen, 2009). Vanwege de crisis en 
de plannen van de overheid besluiten mogelijke kopers om niet te verhuizen naar een (andere) 
koopwoning. Daarnaast is het voor diverse woonconsumenten lastiger dan voorheen om een 
sociale huurwoning te vinden vanwege aangescherpte inkomensgrenzen. Aangezien het niet voor 
alle woonconsumenten mogelijk is om een woning te kopen zijn deze woonconsumenten 
aangewezen op het (beperkte) aanbod van huurwoningen. Woonconsumenten die meer verdienen 
dan de door de Rijksoverheid bepaalde grens van € 34.678, - (prijspeil 2014), maken echter veel 
minder of geen kans op een sociale huurwoning dan huishoudens met een inkomen beneden de 
grens. Woningcorporaties mogen slechts 10% van de vrijgekomen woningen toewijzen aan 
huishoudens met een hoger inkomen dan € 34.678, - (Rijksoverheid, z.d. a). Echter, de woon-
consumenten met een hoger inkomen dan de grens hebben vaak onvoldoende inkomen of andere 
financiële mogelijkheden om een woning te kopen, waardoor ze enkel bij de duurdere 
geliberaliseerde huurmarkt terecht kunnen (Werner, 2013). Doordat een ruime eengezinswoning 
bijvoorbeeld nauwelijks in de sociale huursector wordt aangeboden, ligt voor sommige 
woonconsumenten een woning kopen meer voor de hand (Blijie et al., 2009).  

Samenvattend kan gesteld worden dat de woningmarkt een compleet andere markt is dan 
voorheen en dat deze markt waarschijnlijk ook niet meer hetzelfde zal worden als voor de crisis. 
Door onder andere de strengere financieringsvormen en aanhoudende onzekerheid over de 
woningmarkt, zijn veel woonconsumenten terughoudend met de aanschaf van een koopwoning. 
Desondanks worden nog steeds woningen verkocht. Dit zijn er alleen beduidend minder dan in de 
periode van voor de crisis. Das en de Groot (2012) stellen dat in tijden van woningmarktcrisis 
koopplannen vermoedelijk nog minder vaak gerealiseerd worden. Hierdoor is de kloof tussen het 
hebben van een koopplan en de daadwerkelijke aanschaf van een woning alleen maar vergroot de 
afgelopen jaren (Das & de Groot, 2012). Blijie (2009) stelt dat het lastig is om te achterhalen waarom 
mensen een woning willen kopen. Het is onduidelijk waardoor koopintenties van woon-
consumenten ontstaan en wat de uiteindelijke realisatie van deze koopintentie beïnvloedt. Van der 
Hoeven (2013) stelt dat in deze tijd, waar aanbod van koopwoningen de vraag overtreft, het van 
belang is om verdiepend onderzoek uit te voeren naar beweegredenen van (potentiële) kopers.  

Om het aantal woningverkopen te kunnen stimuleren en een dynamiek op de woningmarkt op gang 
te brengen, is het van belang om te achterhalen welke beweegredenen van woonconsumenten met 
een positieve houding ten opzichte van kopen een rol spelen bij de aanschaf van een koopwoning. 
Voor het onderzoek kunnen verschillende groepen relevante woonconsumenten worden 
onderscheiden naar de fase waarin woonconsumenten met een positieve koophouding zich 
bevinden. Het is mogelijk om een pre- intentie groep te onderscheiden. Dit zijn woonconsumenten 
met een positieve houding ten opzichte van kopen, waarbij nog geen sprake is van een 
koopintentie. Verder is sprake van een intentiegroep. Dit zijn mogelijke kopers met een 
koopintentie. Tot slot is een koopgroep te onderscheiden. Dit zijn woonconsumenten die een 
woning hebben gekocht. Woonconsumenten met een negatieve houding ten opzichte van kopen en 
woonconsumenten die niet willen verhuizen worden vanwege haalbaarheid en relevantie niet 
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meegenomen in het afstudeeronderzoek en zijn hierom niet meegenomen in de verschillende 
groepen woonconsumenten. 

Kort samengevat zijn de volgende groepen woonconsumenten te onderscheiden: 

a) Pre-intentie groep: woonconsumenten zonder koopintentie, met een positieve houding ten 
opzichte van de koopwoningmarkt. 

b) Intentiegroep: mogelijke kopers met een koopintentie. 
c) Koopgroep: woonconsumenten die een woning hebben gekocht. 

Door inzichtelijk te maken waarom de verschillende groepen woonconsumenten de desbetreffende 
mening en/of keuze hebben, kan een verdiepingsslag ten opzichte van bestaande literatuur 
gemaakt worden. Met deze nieuwe inzichten en kennis is het wellicht mogelijk om woon-
consumenten te kunnen helpen bij het vormen van een koopintentie of het realiseren van een 
overgang van een koopintentie naar de aanschaf van een woning. Het afstudeeronderzoek richt zich 
dus op de koopintenties van woonconsumenten, op de factoren die hierop van invloed zijn en op de 
relatie tussen de koopintenties en de daadwerkelijke realisering van de koopintentie. Uiteindelijk 
kunnen aan de hand van de resultaten van het onderzoek diverse partijen met invloed en een belang 
in de koopwoningmarkt - zoals overheid, hypotheekverstrekkers, en makelaars - beter op de 
koopintenties van woonconsumenten inspelen en daarmee een rol spelen bij de vorming van de 
koopintentie van deze woonconsumenten of de omzetting van intenties in koopgedrag. 

1.2 Doelstelling 

Doel van het onderzoek 
Om meer inzicht te verkrijgen in de koopintenties en het koopgedrag van potentiële kopers is meer 
onderzoek vereist. De doelstelling van het onderzoek kan als volgt omschreven worden: 

Inzicht verkrijgen in de variabelen die van invloed zijn op de intentie om een woning te kopen 
en de daadwerkelijke beslissing om een woning te kopen, teneinde advies voor 
woningmarktbeleid uit te brengen en oplossingen te bieden die de frequentie van 
woningverkopen kunnen verhogen. 

Probleemstelling 
De hoofdonderzoeksvragen van het afstudeeronderzoek zijn als volgt geformuleerd: 

• Welke factoren zijn van invloed op de intenties om een woning te kopen en op de 
daadwerkelijke beslissing om een woning aan te schaffen in Nederland? 

• Hoe kunnen maatregelen en woningmarktbeleid de vorming van koopintenties en het 
uiteindelijke gedrag van woonconsumenten ten opzichte van de aanschaf van een woning 
beïnvloeden? 

Bij deze hoofdonderzoeksvragen horen deelvragen, welke onder andere ontstaan uit het 
conceptueel model (figuur 1.1). 

1. Welke doelgroepen woonconsumenten zijn relevant voor dit onderzoek? 
2. Wat zijn de intenties van woonconsumenten om een woning te kopen? 
3. Hoe uit het koopgedrag van woonconsumenten zich en hoe verloopt het? 
4. Welke factoren zijn van belang bij koopintenties en koopgedrag van woonconsumenten? 
5. Wat is de invloed van de factoren op de koopintenties van woonconsumenten? 
6. Wat is de invloed van de factoren op het koopgedrag van woonconsumenten? 
7. Wat is de invloed van de koopintenties op het koopgedrag van woonconsumenten? 
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Begrippen 
Om de begrijpelijkheid van het onderzoek te ondersteunen, dienen de begrippen uit het 
conceptuele model te worden verduidelijkt. 

Factoren 
Factoren zijn aspecten of andere zaken die mogelijk van invloed zijn op (het ontwikkelen van) een 
koopintentie van mogelijke kopers. Hierbij is te denken aan onder andere beschikbaarheid van 
geschikte koopwoningen, financiële betaalbaarheid van een koopwoning, ontwikkelingen in de 
huishoudenssituatie (onder andere gezinsuitbreiding, scheiding) en het verkrijgen van een passende 
hypotheek. De voor het onderzoek relevante factoren worden aan de hand van het 
literatuuronderzoek uitgebreider toegelicht en beschreven (zie voor meer informatie hoofdstuk 4, 5 
en 6). 

Intenties 
Intenties zijn plannen die een persoon heeft om een woning te kopen.  

Gedrag 
Gedrag is een waarneembare activiteit van personen. Met betrekking tot het afstudeeronderzoek 
gaat het om koopgedrag van woonconsumenten. Hierbij is te denken aan het kopen van een 
woning, het uitstellen van een koopbeslissing of het afzien van een koopbeslissing. Naar 
verwachting is het uiteindelijke gedrag van een woonconsument afhankelijk van de eerder 
beschreven factoren en intenties. 

1.3 Relevantie 

Praktische relevantie 
Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek, kan in de praktijk ingespeeld worden op 
koopintenties en koopgedrag van woonconsumenten. Door de opgedane kennis in het 
afstudeeronderzoek kunnen oplossingen aangedragen worden om de frequentie van 
woningverkopen te verhogen en wellicht een doorstroming op de woningmarkt op gang te 
brengen.  

Theoretische relevantie 
De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan de kennis over het proces dat 
woonconsumenten doorlopen bij een eventuele aanschaf van een woning. Het kan een bijdrage 
leveren in het inzicht in diverse factoren die van invloed zijn op koopintenties en de relaties tussen 
de koopintenties en de daadwerkelijke realisering van deze koopintentie. Door psychologische 
modellen van besluitvorming bij het onderzoek te betrekken, ontstaat een theoretische benadering 
van het proces dat woonconsumenten doorlopen bij koopintenties en de eventuele realisering van 
deze intenties. Deze theoretische benadering biedt mogelijkheden om keuzes van woon-
consumenten omtrent koopintenties en een realisering van de koopintentie te kunnen verklaren. 

Figuur 1.1: conceptueel model 
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1.4 Onderzoeksopzet 
Door middel van een plan van aanpak wordt een overzicht weergegeven van de te verrichten 
stappen voor het behalen van de doelstelling. Deze stappen zijn schematisch weergegeven in het 
figuur op de volgende pagina (figuur 1.2).  

Literatuuronderzoek 
Om tot een goed eindresultaat te komen is literatuuronderzoek benodigd, zodat de gevolgen van de 
crisis voor de woningmarkt beter in kaart gebracht kunnen worden. Daarnaast is het van belang om 
te kijken naar de manieren en mogelijkheden van woonconsumenten om een woning te kunnen 
kopen. Ook is het van belang om bestaand onderzoek naar koopintenties van woonconsumenten te 
inventariseren, zodat een duidelijker beeld van het onderwerp geschetst kan worden en het 
afstudeeronderzoek een verdiepingsslag kan maken ten opzichte van de bestaande kennis. Tot slot 
is literatuuronderzoek naar psychologische modellen van besluitvorming nodig, waardoor meer 
inzicht in deze theorieën verkregen wordt en deze op een geschikte manier toegepast kunnen 
worden op het afstudeeronderzoek. 

Praktijkonderzoek 
Om de koopintenties van woonconsumenten en de realisering van de koopintentie zo goed mogelijk 
in kaart te brengen is gekozen voor kwalitatief onderzoek onder woonconsumenten. Door een 
kwalitatief onderzoek uit te voeren onder woonconsumenten met een positieve houding  en 
intenties ten opzichte van kopen wordt meer diepgang verkregen in het onderwerp en biedt het 
onderzoek naast inzicht in de beïnvloedende intenties ook inzicht in levensloop- en 
woningmarktomstandigheden die het realiseren van de koopintenties beïnvloeden. In kwalitatief 
onderzoek is het mogelijk om gebruik te maken van open vraagstellingen in het onderzoek 
Kwantitatief onderzoek is gezien het verwachtte bereik van respondenten niet haalbaar. 

De te onderzoeken groepen woonconsumenten bestaan uit personen die al een woning gekocht 
hebben en personen die een koopintentie hebben, maar die deze intentie nog niet hebben 
gerealiseerd. Als gevolg van het regeerakkoord zijn op 1 januari 2013 nieuwe hypotheekregels in 
werking getreden. Door te kiezen voor een onderzoeksperiode vanaf januari 2013 worden deze 
nieuwe hypotheekregels meegenomen in de onderzoeksresultaten. 
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1.5 Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars 
Het afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de research afdeling van Dynamis 
Vastgoedconsultants en Makelaars. Dynamis is een samenwerkingsverband van dertien regionale 
makelaars met 36 vestigingen, verspreid door heel Nederland. Onderzoek en het delen van kennis 
maken een belangrijk deel uit van het samenwerkingsverband Dynamis. Het Dynamis 
coördinatiekantoor in Utrecht verzorgt onder andere landelijke marketing en onderzoek: 
'Sprekende Cijfers' (Dynamis, z.d.). Jaarlijks publiceert Dynamis verscheidene rapportages over de 
woningmarkt, kantorenmarkt, bedrijfsruimtemarkt en winkelmarkt. 
 
Binnen het Dynamis samenwerkingsverband zijn negen makelaars actief op de woningmarkt. In 2014 
hebben zij in totaal 2.977 woningen verkocht. De bij Dynamis aangesloten woningmakelaars zijn: 
 

• Boek & Offermans Makelaars: regio Heerlen Maastricht en Venray 
• Frisia Makelaars: regio Den Haag 
• Kuijs Reinder Kakes: regio Noord-Holland 
• Ooms: regio Rotterdam en Drechtsteden 
• Rodenburg Makelaars: regio Apeldoorn en Zwolle 
• Snelder Zijlstra Makelaars: regio Almelo, Enschede en Hengelo 
• Strijbosch Thunnissen Arnhem 
• Strijbosch Thunnissen Nijmegen 
• Van der Sande Makelaars: regio Breda en West-Brabant 

 
De externe begeleiding vanuit Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars voor het 
afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd door Shirley Bröcker MSc, Research Manager van Dynamis. 

Figuur 1.2: schematisch overzicht onderzoeksopzet 
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1.6 Leeswijzer 
De onderzoeksopzet, zie figuur 1.2, vormt een leidraad voor het rapport en daarmee ook voor de 
leeswijzer. In dit hoofdstuk is de probleembeschrijving besproken. Hieruit blijkt wat de aanleiding is 
voor het onderzoek en welke onderzoeksvragen van belang zijn. In het tweede hoofdstuk wordt de 
context van het onderzoek beschreven, de Nederlandse woningmarkt. 

Het derde hoofdstuk geeft een overzicht van de situatie van potentiële kopers in Nederland en alle 
bijbehorende regelingen die het eigenwoningbezit stimuleren. Hoofdstuk 4 betreft een beschrijving 
van theorie met betrekking tot koopintenties en koopgedrag. Daarbij worden in dit hoofdstuk ook 
psychologische modellen van besluitvorming beschreven. Het kwalitatieve onderzoek onder 
woonconsumenten wordt vervolgens besproken in hoofdstuk 5.  

In hoofdstuk 6 worden de resultaten van het literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek 
samengevoegd. Het rapport wordt afgesloten in hoofdstuk 7 met de conclusies van het onderzoek 
en aanbevelingen voor woningmarktbeleid en vervolgonderzoek. 
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Hoofdstuk 2: De Nederlandse woningmarkt 

Dit hoofdstuk bespreekt de stand van zaken van de Nederlandse 
woningmarkt, het woningmarktbeleid en verhuismotieven van 
woonconsumenten. Allereerst wordt ingegaan op het micro- en macro niveau 
van de woningmarkt. Vervolgens wordt de beschikbaarheid en bereikbaarheid 
van woningen in Nederland toegelicht. Hierna worden demografische 
kenmerken, sociaal-economische en politieke kenmerken en sociaal-culturele 
kenmerken van de woningmarkt besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een beschrijving van levensloopontwikkelingen, voorkeuren en 
verhuistriggers van woonconsumenten.  

 

2.1 Micro- en macroniveau van de woningmarkt 
Om een goed beeld te krijgen van de Nederlandse woningmarkt wordt gebruik gemaakt van een 
theoretisch model van de woningmarkt (figuur 2.1). Dit model biedt inzicht in de werking van de 
woningmarkt en in de onderlinge relaties tussen aspecten van de woningmarkt. De elementen van 
het model worden gebruikt voor de opbouw van dit hoofdstuk en het hierna volgende hoofdstuk 
“situatie van potentiële woningkopers”. Aan de hand van het model en bestaande literatuur wordt 
in deze twee hoofdstukken een overzicht gecreëerd van de Nederlandse woningmarkt. 

Het theoretisch model (figuur 2.1) beschrijft de werking van de woningmarkt aan de hand van twee 
niveaus, het micro- en macroniveau. Microniveau is het gedrag van individuen. Het microniveau van 
de woningmarkt heeft betrekking op het verhuisgedrag van individuen. Het macroniveau gaat over 
kenmerken van de maatschappij, zoals demografische kenmerken en politieke kenmerken. Het 
macroniveau van de woningmarkt bestaat verder uit specifieke woningmarktkenmerken zoals 
bereikbaarheid en beschikbaarheid van woningen. Het verhuisgedrag van individuen op microniveau 
wordt beïnvloedt door de ontwikkelingen op het macroniveau. Andersom leiden individuele 
verhuizingen gezamenlijk tot een collectief effect op het macroniveau, namelijk doorstroming (Bos 
& de Bruin, 2007; Mulder & Hooimeijer, 1999; Mulder, 1996; Clark & Dieleman, 1996). 

De bereikbaarheid en beschikbaarheid van woningen in Nederland is afhankelijk van enkele 
maatschappelijke kenmerken. Deze demografische, sociaal-economische, politieke en sociaal-
culturele kenmerken hebben invloed op de bereikbaarheid en beschikbaarheid. Door bijvoorbeeld 
een wijziging in de bouwregelgeving (politieke kenmerken) waardoor het bouwen van nieuwe 
woningen makkelijker wordt gemaakt, neemt het aanbod van woningen toe (beschikbaarheid). De 
maatschappelijke kenmerken beïnvloeden daarnaast de ontwikkelingen in de levensloop van 
(potentiële) woningkopers. Als gevolg van bijvoorbeeld een economische crisis (sociaal-
economische kenmerken) kan de werkloosheid toenemen en kunnen inkomens dalen 
(arbeidscarrière). De ontwikkelingen in de levensloop beïnvloeden de persoonlijke voorkeuren en 
verhuistriggers van (potentiële) woningkopers. De veranderingen in de persoonlijke situatie van de 
woonconsument die leiden tot de beslissing om te verhuizen worden verhuistriggers genoemd. Bij 
gezinsuitbreiding (huishoudenssituatie) kan bijvoorbeeld een wens voor een grotere woning 
ontstaan (verhuistrigger). De levensloopontwikkelingen beïnvloeden verder de mogelijke 
hulpbronnen en restricties om een woonwens te kunnen realiseren. Door een afname van het 
inkomen (arbeidscarrière) kan bijvoorbeeld een minder hoge hypotheek worden verkregen 
(hulpbron). De persoonlijke voorkeuren en triggers leiden mogelijk tot residential stress, het niet 
overeenkomen van de huidige woonsituatie met de woonwens. De hulpbronnen en restricties 
hebben hierop invloed. Deze kunnen het mogelijk maken om de woonwens te kunnen realiseren. 
Onder invloed van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van woningen kan de residential stress 
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leiden tot een verhuizing of een aanpassing van de woonwens of huidige woonsituatie. Als een 
koopwoning beschikbaar is die voldoet aan de woonwens en de hulpbronnen maken een aanschaf 
mogelijk, dan kan een verhuizing plaatsvinden. Deze individuele verhuizingen leiden gezamenlijk tot 
doorstroming in de woningmarkt op macroniveau (Bos & de Bruin, 2007; Mulder & Hooimeijer, 1999; 
Mulder, 1996; Clark & Dieleman, 1996). 

In dit hoofdstuk komt eerst de woningmarkt op macroniveau aan bod. De onderdelen 
bereikbaarheid en beschikbaarheid van woningen worden gezien de meer algemene beschrijving 
van de woningmarkt als eerst toegelicht (paragraaf 2.2). Tevens wordt in deze paragraaf 
doorstroming besproken. Hierna worden kenmerken beschreven die van invloed zijn op het 
microniveau en die de beschikbaarheid en bereikbaarheid van woningen beïnvloeden.  Deze 
kenmerken zijn: demografisch (paragraaf 2.3), sociaal-economisch en politiek (paragraaf 2.4) en 
sociaal-cultureel (paragraaf 2.5). Na deze beschrijving van het macroniveau komt in dit hoofdstuk 
een deel van het microniveau aan bod. Levensloopontwikkelingen, persoonlijke voorkeuren en 
verhuistriggers worden in paragraaf 2.6 beschreven. De overige elementen van het microniveau, 
hulpbronnen en restricties, residential stress en verhuizen worden in het derde hoofdstuk toegelicht 
vanwege het meer rechtstreekse verband met het kopen van een woning. 

 

 

2.2 Beschikbaarheid en bereikbaarheid van woningen in Nederland 
De Nederlandse woningmarkt is te kenmerken als een voorraadmarkt. Van Dam en Eskinasi (2013) 
stellen dat in Nederland sprake is van een grote voorraad bestaande woningen en een relatief klein 
aantal netto toevoegingen per jaar. De keuze van voorgangers beïnvloedt hierbij de keuzevrijheid 
van een woningzoekende. Vanwege het (beperkte) aanbod van woningen kan niet altijd aan alle 
woonwensen van een woningzoekende worden voldaan en dienen zij de verhuiswens uit te stellen 
of bij te stellen. Naast een voorraadmarkt is de woningmarkt een investeringsmarkt. Een woning is 
niet enkel een consumptiegoed, maar ook een investeringsmiddel. De woningmarkt is daarnaast een 
regionale markt, per regio zijn verschillende regionale kenmerken te onderscheiden. De 
woningmarkt van de Randstad is bijvoorbeeld niet te vergelijken met de woningmarkt van 
Groningen. 

De Nederlandse woningmarkt is verder onder te verdelen naar woningeigendom. In Nederland is 
sprake van een koopsector en een huursector. De koopsector betreft woningen die in eigendom zijn 
van de bewoner. Een woning uit de huursector is niet in eigendom van de bewoner, maar van een 

Figuur 2.1: micro- en macroniveau van de woningmarkt (Bos & de Bruin, 2007; Mulder & Hooimeijer, 
1999; Mulder, 1996; Clark & Dieleman, 1996; eigen bewerking) 
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verhurende partij. Hierbij is onderscheid te maken tussen sociale huurwoningen en particuliere 
huurwoningen (Dol, van der Heijden, & Oxley, 2010; Niehof, 2008; van Dam & Eskinasi, 2013). Sociale 
huurwoningen zijn goedkope huurwoningen met een maximale huur van € 699,48 euro per maand. 
Om in aanmerking voor een sociale huurwoning te komen, moet aan bepaalde voorwaarden 
voldaan worden, zoals de door de overheid vastgestelde inkomensgrens van € 34.678, - per jaar. Dit 
type huurwoning is voornamelijk in eigendom van woningcorporaties (Niehof, 2008; Rijksoverheid, 
2014 a). Particuliere huurwoningen, ook wel geliberaliseerde huurwoningen genoemd, worden 
voornamelijk aangeboden door private verhuurders of commerciële partijen zoals beleggers 
(Niehof, 2008). 

In 2012 bestaat de Nederlandse woningvoorraad voor 56,2% uit koopwoningen. Woningcorporaties 
hebben een aandeel van 30,8% in de totale woningvoorraad in Nederland. De overige woningen 
betreffen woningen uit de particuliere huursector. In vergelijking met voorgaande jaren is het 
eigenwoningbezit in Nederland sinds 2006 licht gestegen met 2,5% (Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 2014 a). Ten opzichte van de omringende landen heeft Nederland in verhouding een laag 
percentage eigenwoningbezit. Dit is te verklaren door het aandeel van de sociale huursector. Dit is 
in Nederland hoger dan in andere landen (Dol, van der Heijden, & Oxley, 2010). 

Sociale huurwoningen zijn voornamelijk bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. Deze 
huishoudens worden vaak gesubsidieerd door de overheid in de vorm van huurtoeslag, zodat 
wonen voor lagere inkomens betaalbaar blijft (Rijksoverheid, 2014 a; Rutte & Samsom, 2012). Toch 
zijn er ook huishoudens met een relatief hoog inkomen die in een sociale huurwoning wonen. Dit 
wordt ‘scheefwonen’ genoemd. In het regeerakkoord van Rutte en Samsom (2012) is een regeling 
voor huurverhoging opgenomen. Deze huurverhoging is afhankelijk van het huishoudinkomen en 
heeft als doel om het scheefwonen aan te pakken. Vanwege deze regelingen liggen voor 
huishoudens met een hoger of middeninkomen de particuliere huursector en koopsector meer voor 
de hand (Dol, van der Heijden, & Oxley, 2010). 

Doorstroming 
Individuele verhuizingen vormen een keten van transacties, oftewel verhuisketens, die resulteren in 
doorstroming op de woningmarkt. Doordat huishoudens doorstromen naar een andere woning, 
laten zij hun oude woning achter voor een ander huishouden (Bos & de Bruin, 2007).  Een ouder 
echtpaar kiest bijvoorbeeld voor een kleinere woning, omdat hun kinderen het huis uit zijn. Zij laten 
hierbij een grotere eengezinswoning achter, waar een huishouden met jonge kinderen in kan 
trekken. Dit huishouden met kinderen laat vervolgens een starterswoning achter, waar een startend 
huishouden in kan trekken. De starter laat wellicht een studentenkamer achter, waar een andere 
student in kan trekken. Op deze manier is elke individuele verhuizing een onderdeel van een 
verhuisketen (Bos & de Bruin, 2007). 

Bos en de Bruijn (2007) stellen dat verhuisketens op meerdere manieren tot stand kunnen komen. 
Door de ontwikkeling van nieuwbouw woningen kunnen verhuisketens gestart worden. Deze 
nieuwe woningen zijn een toevoeging aan de woningvoorraad en kunnen de doorstroming op gang 
brengen. Daarnaast kan een verhuisketen gestart worden doordat een huishouden verhuist naar 
een andere regio. In de oude regio blijft de lege woning van het huishouden achter, zonder dat het 
huishouden daar een nieuwe woning betrekt. Verder kan een verhuisketen gestart worden doordat 
een alleenstaande overlijdt of omdat twee individuen gaan samenwonen en samen één nieuwe 
woning betrekken en twee lege woningen achterlaten (Bos & de Bruin, 2007).  

2.3 Demografische kenmerken 
De demografie van de Nederlandse bevolking is van invloed op de woningmarkt. Sinds de Tweede 
Wereldoorlog is de bevolking van Nederland in verhouding met andere Europese landen relatief 
sterk gegroeid, blijkt uit onderzoek van Elsinga, de Jong-Tennekes en van der Heijden (2011). Door de 
toename van zowel het aantal huishoudens als het aantal personen, was sprake van een continue 
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druk op de woningmarkt. Aan de hand van de verwachtingen van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)  kan gesteld worden dat de 
Nederlandse bevolking de komende twee decennia nog groeit, waarbij sprake is van forse regionale 
variatie (van Dam & Eskinasi, 2013). 

Regionaal is sprake van grote verschillen tussen de diverse regionale woningmarkten. In Nederland 
is sprake van groei- en krimpregio’s. Gebieden in de economische kerngebieden zoals de Randstad 
kennen een blijvende druk op de woningmarkt, wat resulteert in een prijsopdrijvend effect. 
Krimpregio’s daarentegen kennen een overschot aan woningen vanwege een afnemende bevolking, 
wat resulteert in een prijsdrukkend effect. Mede door deze ontwikkelingen is sprake van een 
toename van regionale verschillen tussen de verschillende regionale woningmarkten (Elsinga, de 
Jong-Tennekes, & van der Heijden, 2011; van Dam & Eskinasi, 2013). Figuur 2.2 geeft de regionale 
verschillen in woningprijzen weer.  In de Randstad is het prijsniveau van 2013 vergelijkbaar met de 
periode 2003 – 2004. In een deel van Zeeland is het huidige prijsniveau vergelijkbaar met het niveau 
van 2008 (NVM, 2014). De totstandkoming van de dalende woningprijzen wordt in paragraaf 2.4 
toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Deze regionale verschillen zullen in de toekomst steeds groter worden. Door de bevolkingsgroei 
zullen de verschillen tussen groei- en krimpregio’s toenemen. Tegenwoordig blijven studenten 
bijvoorbeeld steeds vaker na afronding van hun opleiding in hun studentenstad wonen. Na het 
afstuderen verhuizen tevens veel studenten naar de Randstad, vanwege een grotere kans op het 
vinden van een baan (Venhorst, Edzes, Broersma, & van Dijk, 2011). 

Naast de groei van de Nederlandse bevolking heeft Nederland ook te maken met een veranderende 
bevolkingssamenstelling. Er is sprake van vergrijzing. Mensen worden gemiddeld steeds ouder en 
de grote groep personen uit de babyboomgeneratie bereikt binnenkort de pensioengerechtigde 
leeftijd. De komende jaren gaat de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking verschuiven, 
waardoor sprake is van een toenemend aantal ouderen in verhouding tot de rest van de bevolking. 

Figuur 2.2: regionale woningprijsverschillen (NVM, 2014) 
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Figuur 2.3 geeft de verschillen in leeftijdsopbouw in Nederland in 2013 en de verwachting voor de 
leeftijdsopbouw in 2040 weer (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014 d). 

 

  

Naast de leeftijd van personen is het ook van belang om te kijken naar de levensfase waarin zij zich 
bevinden. Van Tilburg (2005) onderscheidt vier verschillende levensfasen. De eerste levensfase is de 
periode waarin een jongere volwassen wordt. De tweede levensfase is de periode waarin men deel 
uit maakt van de beroepsbevolking en productief is via arbeid. In de derde levensfase heeft men de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Over het algemeen is men nog goed gezond, maar niet meer 
productief via arbeid. De vierde en laatste levensfase betreft de fase waarin gebrekkig functioneren 
steeds meer de overhand krijgt. Vaak is sprake van gezondheidsproblemen (van Tilburg, 2005). 

Door de veranderende bevolkingssamenstelling gaat de komende jaren een groot deel van de 
bevolking doorschuiven naar de derde of vierde levensfase. In deze levensfasen wordt over het 
algemeen minder verhuisd. Daarentegen wordt in de tweede levensfase over het algemeen het 
meest verhuisd. In vergelijking met 2013 bevinden zich in 2040 minder mensen in de tweede 
levensfase en meer mensen in de derde en vierde levensfase. Dit zal de woningmarkt beïnvloeden 
de komende jaren. In theorie resulteert het afnemende aantal personen in de tweede levensfase in 
een afnemend aantal (potentiële) woningkopers. De verwachting van Elsinga, de Jong-Tennekes en 
van der Heijden (2011) is dat de doorstroming op de Nederlandse woningmarkt hierdoor negatief 
wordt beïnvloedt. Van Dam en Eskinasi (2013) en Esveldt en de Jong (2011) verwachten dat de 
vergrijzing van de Nederlandse bevolking een steeds grotere rol gaat spelen in de woningmarkt en 
indirect in de prijsvorming van woningen. De huidige generatie ouderen, geboren voor de Tweede 
Wereldoorlog, woont voornamelijk in een huurwoning. Daarentegen bezit van de daaropvolgende 
generatie ouderen, de babyboomgeneratie, bijna twee op de drie ouderen een eigen woning (van 
Dam & Eskinasi, 2013).  

Figuur 2.3: leeftijdsopbouw Nederland in 2013 en 2040 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014 d) 
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2.4 Sociaal-economische en politieke kenmerken 
Nederland is jaren een verzorgingsstaat geweest, waarvan de invloeden nog altijd merkbaar zijn. De 
overheid heeft als doel om zorg te dragen voor het welzijn van haar inwoners. De vier hoofdfuncties 
van een verzorgingsstaat zijn verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden. Deze functies zijn ook 
van toepassing op de woningmarkt. Dit heeft als resultaat dat de overheid als taak heeft om voor 
iedere inwoner ouder dan 18 jaar passende huisvesting te verzorgen. Inwoners van Nederland die 
hier problemen mee ervaren worden daarom door de overheid gesteund. Deze steun uit zich 
bijvoorbeeld in subsidies zoals huurtoeslag (Niehof, 2008).  

De Nederlandse overheid heeft met haar woningmarktbeleid grote invloed op de woningmarkt. Met 
de introductie van de Woningwet in 1901 is een start gemaakt met het woningmarktbeleid. Sinds 
1940 is het woningmarktbeleid verder uitgebreid en beïnvloedt dit de woningbouwproductie, de 
woningvraag, de doorstroming en de financiering en betaalbaarheid van woondiensten (Sociaal-
Economische Raad, 2010). Niehof (2008) stelt dat de Nederlandse overheid de woningmarkt als een 
publiek belang ziet. De overheid intervenieert op veel terreinen van de woningmarkt om de 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen te vergroten (Niehof, 2008). Dit komt 
overeen met de drie pijlers van het hedendaagse volkshuisvestingsbeleid, namelijk: het garanderen 
van voldoende kwaliteit van woningen en woonomgeving, het bevorderen van het aanbod van 
voldoende woonruimte en het borgen van de betaalbaarheid van woningen (Sociaal-Economische 
Raad, 2010). 

Na de economische crisis in de jaren tachtig van de vorige eeuw, zijn de prijzen van koopwoningen 
tot en met de eerste helft van 2008 gestegen. Elsinga, de Jong-Tennekes en van der Heijden (2011) 
stellen dat deze prijsstijgingen het gevolg zijn van een herstellende economie en woningmarkt. Er 
was sprake van een dalende rente, stijging van de inkomens en een hoog consumentenvertrouwen. 
De vraag naar koopwoningen steeg sterk in deze periode en de productie van woningen bleef 
achter. Door een forse daling van de bouwproductie van zowel koop- als huurwoningen ontstond 
een extra druk op de woningprijzen. De ruime financieringsmogelijkheden van de woonconsument 
in deze periode zorgden in combinatie met een lage rente voor steeds goedkopere en 
toegankelijkere hypotheken. Mede hierom is de hoogte van de hypotheekleningen in deze periode, 
zowel in relatie tot de waarde van de woning als in relatie tot het inkomen, toegenomen (Elsinga, de 
Jong-Tennekes, & van der Heijden, Crisis en woningmarkt, 2011). Dol, van der Heijden en Oxley (2010) 
stellen dat in deze periode sprake was van een grote druk op de Nederlandse woningmarkt en dat 
woonconsumenten flinke schulden zijn aangegaan om de door hen gewenste woning te kunnen 
kopen. Onder woonconsumenten met een koopintentie was sprake van grote concurrentie, 
waardoor de prijzen van woningen zijn opgedreven (Dol, van der Heijden, & Oxley, 2010). Een 
economische dip in de jaren 2003 en 2004 resulteerde in een dalend aantal woningtransacties en 
een minder sterke stijging van de woningprijzen. Het aantal transacties is vervolgens tot en met 
2006 gestegen, maar vanwege stijgende rente was in 2007 sprake van een afnemend aantal 
woningtransacties (Dol, van der Heijden, & Oxley, 2010; Haffner & van Dam, 2011). 

Halverwege 2007 is in de Verenigde Staten de kredietcrisis begonnen in de bankensector. Deze 
bankencrisis leidde tot een domino-effect, waarbij banken in de hele wereld in de problemen 
kwamen. Door ingrijpen van diverse overheden zijn faillissementen zo veel mogelijk voorkomen, 
maar het beïnvloedde de kredietverstrekking aan het bedrijfsleven. Dit heeft een mondiale 
economische crisis veroorzaakt, met gevolgen die ook in Nederland voelbaar waren. De 
Nederlandse staatsschuld is flink opgelopen door het steunen van diverse financiële instellingen om 
verdere problemen te voorkomen. Daarnaast is in deze periode de werkloosheid onder de 
beroepsbevolking toegenomen als gevolg van de crisis. Door overheidsingrijpen was sprake van 
minimale veranderingen in de hoogte van de rente en inkomens. De woningmarkt is in deze periode 
tot stilstand gekomen. Dit is te verklaren door een dalend vertrouwen in financiële instellingen en de 
economie, waardoor diverse huishoudens een verhuizing uit hebben gesteld. Het aantal 
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woningtransacties is flink gedaald en de verkoopprijzen van woningen zijn flink afgenomen (Dol, van 
der Heijden, & Oxley, 2010; Haffner & van Dam, 2011). 

Tot op heden zijn de gevolgen van de economische crisis nog steeds merkbaar op de woningmarkt. 
Naast de gevolgen van de economische crisis heeft de onzekerheid ten aanzien van overheidsbeleid 
daarbij ook een rol in de afname van het aantal woningtransacties en de dalende woningprijzen 
gespeeld. Jarenlang is er discussie geweest over de aanpassing en/of afschaffing van onder andere 
de hypotheekrenteaftrek regeling (welke in hoofdstuk 3 uitgebreider wordt toegelicht). Onder 
potentiële kopers heeft deze discussie geleid tot onzekerheid over het overheidsbeleid waardoor 
huishoudens een verhuizing naar een (andere) koopwoning hebben uitgesteld (van Hoek, 2011; van 
der Hoeven, 2013). Het huidige kabinet is zich bewust van de slecht functionerende 
koopwoningmarkt. Rutte & Samsom (2012) stellen in het Regeerakkoord van Rutte II dat de 
woningmarkt op slot zit en dat dit slecht is voor de Nederlandse economie. De woningmarktcrisis is 
belemmerend voor mensen die willen verhuizen naar een koop- of huurwoning. Met het 
Regeerakkoord dat eind 2012 is goedgekeurd, tracht de regering om door middel van diverse 
beleidsaanpassingen de problemen op de woningmarkt te verminderen (Rutte & Samsom, 2012). De 
voor het afstudeeronderzoek relevante beleidsaanpassingen met betrekking tot de financiering van 
koopwoningen worden in het derde hoofdstuk besproken. Naast beleidsaanpassingen die 
betrekking hebben tot de koopwoningmarkt zijn in het Regeerakkoord ook beleidsaanpassingen 
voor de huurwoningmarkt opgenomen. Door middel van onder andere huurverhogingen probeert 
de overheid ‘scheefwonen’ - huurders die profiteren van een lage huur, terwijl hun inkomen het 
betalen van een hogere huur mogelijk maakt - aan te pakken (Rutte & Samsom, 2012; Sociaal-
Economische Raad, 2010). De Sociaal-Economische Raad (2010) stelt dat een woning huren voor 
hoge inkomensgroepen onder het huidige beleid relatief onaantrekkelijk is ten opzichte van kopen 
(Sociaal-Economische Raad, 2010). Hierbij dient een kanttekening gemaakt te worden dat niet alle 
huurders die een huurverhoging krijgen in staat zijn om een koopwoning te kunnen financieren. De 
vraag is of de in het Regeerakkoord opgestelde beleidsaanpassingen daadwerkelijk de problemen 
op de woningmarkt verminderen.  

Naast het woonbeleid van de overheid, is ook de bouwregelgeving van invloed op de woningmarkt. 
Door middel van het ruimtelijke ordeningsbeleid, grondbeleid en milieubeleid, reguleert de overheid 
het ruimtelijke beleid. Met name bestemmingsplannen zijn bepalend voor de doorlooptijd van 
nieuwbouwprojecten. In het Bouwbesluit staan minimumkwaliteitseisen voor woningen 
geregistreerd. Deze voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, 
energiezuinigheid en milieu (Sociaal-Economische Raad, 2010). Naast landelijk beleid en regelgeving, 
zijn ook de gemeenten en provincies van belang voor de lokale woningmarkt. In de nota Ruimte 
2006 is opgenomen dat meer besluitvorming moet worden overgelaten aan de lagere overheden. 
Hierbij is sprake van het motto: ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Gemeenten dienen hierbij 
verantwoording af te leggen aan de provincie en de rijksoverheid. Zij houden zich bezig met taken 
die betrekking hebben op de eigen gemeente en inwoners. Omtrent het woonbeleid is de gemeente 
verantwoordelijk voor de gronduitgifte, het afgeven van diverse (bouw-)vergunningen en het 
ontwerpen van bestemmingsplannen. Het ruimtelijk ordeningsbeleid wordt, afhankelijk van de 
schaal, door de provincies opgesteld. In de vorm van streekplannen bepalen zij de hoofdlijnen 
omtrent onder andere woningbouw, natuur en milieu. De door de provincie opgestelde plannen 
moeten overeenkomen met het beleid van de rijksoverheid en tevens moeten ook de plannen van 
de gemeenten overeenkomen met het beleid van de provincies. Provincies houden daarmee 
toezicht op de gemeenten die onder haar verantwoordelijkheid vallen en de rijksoverheid houdt 
vervolgens toezicht op de provincies (Niehof, 2008). 
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2.5 Sociaal-culturele kenmerken 

Huishoudenssamenstelling 
Nederland heeft te maken met een individualisering van de samenleving. Deze individualisering is 
onder andere het gevolg van de vergrijzende bevolking. Door het toenemende aantal ouderen is het 
aantal eenpersoonshuishoudens aan een stijging onderhevig. Daarnaast hebben enkele sociaal-
culturele ontwikkelingen deze individualiserende samenleving tot gevolg. Tegenwoordig staat een 
individu steeds meer centraal en is steeds meer aandacht voor de persoonlijke groei en 
ontwikkeling. Deze individualisering is ook terug te zien in de bevolkingsverwachtingen voor 
Nederland, er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens en dit gaat de komende jaren alleen maar 
toenemen. Deze toename van het aantal alleenstaanden komt in vrijwel alle leeftijdsklassen voor. 
Tevens is de gemiddelde huishoudensgrootte aan een daling onderhevig. Dit heeft te maken met de 
bevolkingsgroei en het groeiende aantal huishoudens. Deze trends zijn belangrijk voor de 
woningmarkt, aangezien dit mogelijk resulteert in vraag naar andere woningtypen (Blijie, 
Groenemeijer, Gopal, & van Hulle, 2013). 

Figuur 2.4 geeft het type bewoning naar levensfase en huishoudenssamenstelling weer. Hieruit blijkt 
dat alleenstaanden en jongeren vaker in een huurwoning wonen dan de overige huishoudens.  Dit 
komt naar verwachting door het inkomensniveau. Als alleenstaande en alleenverdiener is het erg 
lastig om een koopwoning te financieren. Daarnaast wonen alleenstaanden en jongeren ook vaker 
in een meergezinswoning. Verder valt op dat van de paren met en zonder kinderen in de 
leeftijdscategorieën 25 – 44 jaar en 45 – 64 jaar ongeveer 70% in een koopwoning woont (Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). 

 

 

Herkomst 
De Nederlandse bevolking kan onderverdeeld worden naar diverse etnische groepen. Deze groepen 
zijn autochtonen, niet-Westerse allochtonen en Westerse allochtonen. De huisvestingssituatie van 
deze etnische groepen verschilt onderling. Een groot deel van de autochtone inwoners van 
Nederland woont in een koopwoning, namelijk 63%. Allochtone bevolkingsgroepen noteren een 
lager percentage, namelijk 55% voor Westerse allochtonen en 31% voor niet-Westerse allochtonen 
(Rijksoverheid, 2014 c). Esveldt en de Jong (2011; 2013) stellen dat niet-Westerse allochtonen minder 
geneigd zijn om een woning te kopen. Dit kan onder andere veroorzaakt worden door het geloof 
van deze personen. Islamitische gelovigen hebben te maken met een verbod op het vragen van 
rente. Hierdoor is het voor deze personen niet mogelijk om een hypotheek volgens de normale 

Figuur 2.4: type bewoning naar levensfase (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2013) 
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hypotheekregels af te sluiten en is het tevens niet mogelijk om te profiteren van de hypotheekrente 
aftrekregeling.  Er is een aantal andere mogelijkheden voor islamitische gelovigen om toch een 
woning te kunnen financieren, maar deze zijn niet veel voorkomend en lastig af te sluiten. Daarnaast 
is zogenaamd “islamitisch bankieren” tot op heden nog niet erg gebruikelijk (Schaap, 2009). 

De huisvestingssituatie van etnische groepen naar woningtype verschilt onderling. Van de 
autochtone inwoners woont 68% in een eengezinswoning, tegenover 40% en 59% voor niet-Westerse 
en Westerse allochtonen. Daarnaast zijn ook verschillen te onderscheiden met betrekking tot 
prijsniveaus van de woningen. Van de autochtonen woont 24% in een betaalbare koopwoning ten 
opzichte van 12% van de niet-Westerse allochtonen en 19% van de Westerse allochtonen. Daarbij 
woont 18% van de autochtonen in een betaalbare huurwoning ten opzichte van 25% van de niet-
Westerse allochtonen en 20% van de Westerse allochtonen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2013). In tabel 2.1 is een overzicht weergegeven van de huisvestingssituatie en 
het prijsniveau van de woning naar etnische groepen in Nederland in 2012. 

 

 

2.6 Levensloop, voorkeuren en verhuistriggers 
Verhuismotieven en intenties van woonconsumenten zijn voor een groot deel te verklaren uit de 
levensfase waarin de woonconsument zich bevindt (Blijie B. , van Hulle, Poulus, & Hooimeijer, 2009). 
In de literatuur wordt verhuisgedrag van individuen aan de hand van verschillende theorieën 
besproken. De meest bekende theorieën zijn de levenscyclus benadering en de 
levensloopbenadering. De levenscyclusbenadering legt een verband tussen de verschillende fasen in 
de levenscyclus en de woningbehoefte van individuen (Rossi, 1955). Het leven van individuen wordt 
hierbij ingedeeld in verschillende fasen van het leven en aan de hand daarvan kunnen voorspellingen 
over woonwensen gedaan worden. Deze fasen zijn bijvoorbeeld het opgroeien als kind, 
adolescentie, het vormen van een gezin en het krijgen van kinderen. Afhankelijk van de levensfase 
zijn verschillende woonwensen te onderscheiden (Bos & de Bruin, 2007). De levenscyclusbenadering 
heeft echter wat nadelen, namelijk dat niet ieder individu alle fasen van de levenscyclus doorloopt 
en dat binnen de benadering geen rekening wordt gehouden met externe factoren (Bos & de Bruin, 
2007). De levensloopbenadering houdt meer rekening met de dynamiek en veranderingen binnen 
huishoudens door verschillende trajecten te onderscheiden. Bij deze theorie worden de trajecten 
leeftijd, huishoudensstructuur, arbeidscarrière en de wooncarrière onderscheiden (Runyan, 1977). 

Tabel 2.1: huisvestingssituatie naar etnische groepen in 2012 (Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013) 
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Dit zijn verschillende parallelle trajecten waarbij de positie van een individu in de wooncarrière 
afhankelijk is van de positie in de andere trajecten. Deze theorie maakt het mogelijk om een 
verandering in de wooncarrière te verklaren aan de hand van de andere trajecten. Een verhuizing 
naar een grotere woning is bijvoorbeeld te verklaren door de komst van een kind (een verandering 
in de huishoudens structuur) of het afronden van een studie en starten met werken (een 
verandering in de arbeidscarriere). De veranderingen in de persoonlijke situatie van de 
woonconsument die leiden tot de beslissing om te verhuizen worden triggers genoemd. Deze 
triggers, zoals een verandering van baan of een scheiding, die de verhuismotieven tot stand 
brengen kunnen plaatsvinden binnen de verschillende trajecten zoals geformuleerd in de 
levensloopbenadering. Mulder (1993) stelt dat de verhuistriggers aangeven welk doel individuen 
proberen te bereiken met de verhuizing. Verhuizen is nooit een doel op zichzelf. Een voorbeeld van 
een trigger is het verhuizen naar een andere regio vanwege een nieuwe baan. De carrière waarin 
een verandering plaatsvindt, in het geval van het voorbeeld de arbeidscarrière, wordt ook wel de 
‘triggering career’ genoemd (Hal, 2005). 

In het onderzoek van Blijie et al. (2009) worden drie leeftijdscategorieën geformuleerd waarin 
woonconsumenten onderverdeeld kunnen worden. De eerste groep betreft jonge, dynamische 
twintigers en dertigers. Deze groep verhuist voornamelijk vanwege samenwonen, gezinsuitbreiding, 
studie of werk. De gemiddelde verhuisafstand onder deze groep woonconsumenten is doorgaans 
groter dan die van de andere leeftijdscategorieën, vanwege verhuizingen naar een andere stad voor 
bijvoorbeeld studie of werk. De tweede groep betreft veertigers en vijftigers. Deze categorie 
verhuist voornamelijk vanwege het niet meer voldoen van de huidige woning en/of de 
woonomgeving of vanwege persoonlijke omstandigheden zoals een (echt-)scheiding. De laatste 
groep betreft ouderen (vanaf 60 jaar), die voornamelijk verhuizen vanwege hun gezondheid, het 
gemak van een kleinere en gelijkvloerse woning en het wonen in nabijheid van familie. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (2012) stelt dat studie, een stap in de arbeidscarrière en 
levensloopgebeurtenissen (relatie- en gezinsvorming) vaak redenen zijn waarom mensen een 
andere woning zoeken en dat levensloopgebeurtenissen leeftijdsafhankelijk zijn. Uit het onderzoek 
blijkt dat jongeren in verhouding vaker verhuizen dan ouderen vanwege de dynamische levensfase 
waarin zij zich bevinden. Daarnaast toont het onderzoek aan dat alleenstaanden in verhouding vaker 
verhuizen dan stellen (met of zonder kinderen). De onderzochte groep verhuizers van een 
huurwoning naar een koopwoning betreft een groep die zich naar verwachting in de 
gezinsvormende fase bevindt. De meerderheid van deze groep bestaat uit stellen (met of zonder 
kinderen). In het onderzoek is de groep verhuizers van een koopwoning naar een andere 
koopwoning gemiddeld ouder dan de groep verhuizers van een huurwoning naar een koopwoning. 
Bijna één op de drie verhuisde huishoudens in deze groep betreft een gezin met kinderen (CBS, 
2012). Het CBS (2012) verwacht dat de groep verhuizers van een koopwoning naar een andere 
koopwoning in vergelijking met de verhuizers van een huurwoning naar een koopwoning vaker een 
stap verder zijn in de levenscyclus en wooncarrière. Daarnaast stelt het CBS (2012) dat het niet 
vanzelfsprekend is dat bij een verhuizing een hogere trede in de wooncarrière (een betere en 
grotere woning) bereikt wordt. Uit onderzoek naar de realisatie van verhuisintenties van De Groot 
(2011) blijkt dat de kans op het realiseren van een verhuisintentie vergroot wordt door het 
verwachten van een verandering in de huishoudenscarrière en het hebben van een voorkeur voor 
een verandering in de wooncarrière. 

Het onderzoek van Das en de Groot (2012) toont aan dat van de onderzochte groep potentiële 
kopers de mensen die zijn gaan samenwonen of die uit elkaar zijn gegaan in verhouding vaker 
verhuisd zijn dan potentiële kopers met een stabiele huishoudens situatie. Daarnaast blijkt dat 
potentiële kopers met de wens om te gaan samenwonen in verhouding vaker verhuisd zijn naar een 
koopwoning dan dat zij niet verhuisd zijn. Van de mensen die uit elkaar zijn gegaan is zes op de tien 
verhuisd, waarvan bijna de helft naar een huurwoning (Das & de Groot, 2012). Das en de Groot (2012) 
stellen dat bij relatieontbinding de noodzaak om te verhuizen zo urgent is dat potentiële kopers 
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bereid zijn de koopvoorkeur uit te stellen en te kiezen voor een huurwoning. Naast veranderingen in 
de huishoudenssituatie van potentiële kopers, komt de invloed van veranderingen in de 
arbeidscarrière op de verhuisplannen van potentiële kopers ook aan bod in het onderzoek van Das 
en de Groot (2012). In verhouding zijn potentiële kopers die hun baan zijn kwijtgeraakt minder 
verhuisd dan potentiële kopers die een stabiele arbeidssituatie hebben, van baan veranderd zijn of 
na werkloosheid een baan hebben gevonden. Das en de Groot (2012) stellen dat het opvallend is dat 
potentiële kopers die na werkloosheid een nieuwe baan hebben de verhuisintentie (tijdelijk) 
uitstellen. Zij verhuizen minder vaak en realiseren minder vaak hun koopplan dan potentiële kopers 
met een onveranderde arbeidssituatie (Das & de Groot, 2012). 

Voorkeur voor een huur- of koopwoning 
Woonconsumenten kunnen een voorkeur hebben voor het huren of kopen van een woning. Esveldt 
en de Jong (2013) stellen in hun onderzoek dat het groeiende aandeel eigenaar-bewoners in 
Nederland wijst op een voorkeur voor kopen boven huren onder inwoners van Nederland. Het 
kopen van een woning wordt gezien als een belangrijke stap in de wooncarrière. Daarnaast lijkt 
volgens de auteurs het beeld te bestaan dat het hebben van een voorkeur voor een huurwoning 
eerder een keuze is omdat het kopen van een woning niet haalbaar is, dan dat bewust voor een 
huurwoning wordt gekozen (Esveldt & de Jong, 2013). In een ander onderzoek tonen Esveldt en de 
Jong (2011) aan dat een grote meerderheid (83%) van verhuisgeneigde huizenbezitters de voorkeur 
heeft om te verhuizen naar een andere koopwoning. De auteurs stellen in dit onderzoek dat 
huizenbezitters pas een voorkeur voor een huurwoning hebben, indien sprake is van dringende 
redenen om te verhuizen (Esveldt & de Jong, 2011). 

Voor zowel kopen als huren van een woning zijn voor en nadelen te bedenken. Het kiezen voor een 
koopwoning biedt meer vrijheid door het grotere woningaanbod en de vrijheid om de woning naar 
eigen wens aan te kunnen passen. Ook wordt een koopwoning gezien als een investering en is 
sprake van financiële voordelen. Daarentegen is een koopwoning voor lang niet alle 
woonconsumenten haalbaar en brengt een koopwoning financiële verplichtingen met daarbij 
behorende risico’s met zich mee. Een huurwoning heeft als voordeel dat er geen sprake is van 
onderhoudskosten, lagere woonlasten (met name bij sociale huur) en minder financiële risico’s. 
Daarentegen is het aanbod van huurwoningen meer beperkt dan van koopwoningen en is een 
huurwoning geen investering (Blijie B. , van Hulle, Poulus, van Til, & Gopal, 2009; Esveldt & de Jong, 
2013). Uit de literatuur blijkt dat de factoren inkomen, huishoudens situatie, opleidingsniveau, 
etnische afkomst, sociale omgeving en regionale verschillen bepalend zijn voor de voorkeur voor 
huren of kopen (Esveldt & de Jong, 2011; Esveldt & de Jong, 2013). Deze factoren worden 
achtereenvolgens kort toegelicht. 

Huishoudens situatie 
Gezien de financiële risico’s en verplichtingen die het kopen van een woning met zich meebrengt, is 
een stabiele huishoudenssituatie van belang bij het kopen van een woning. Op jongere leeftijd 
wordt vaker gewisseld van relaties en werk en is dus sprake van een minder stabiele 
huishoudenssituatie. Stellen (met en zonder) kinderen kennen qua relatie en werk vaak een 
stabielere situatie. Bij deze groep beïnvloeden eventuele plannen voor gezinsuitbreiding de 
verhuismotieven en voorkeur om een woning te huren of kopen. Diverse onderzoeken tonen aan 
dat paren en starters met een verhuisintentie om te gaan samenwonen de intentie hebben om voor 
langere tijd bij elkaar te blijven en dus een grotere voorkeur voor een koopwoning hebben dan 
alleenstaanden (Esveldt & de Jong, 2011; Esveldt & de Jong, 2013). 

Oudere huishoudens hebben te maken met andere levensgebeurtenissen die de voorkeur voor het 
huren of kopen van een woning beïnvloeden. Vanwege de (hoge) leeftijd van deze groep 
woonconsumenten zijn gebeurtenissen zoals het verliezen van een partner, economische 
achteruitgang vanwege het ontbreken van een betaalde baan en het verslechteren van de 
gezondheid van belang voor de verhuismotieven en voorkeuren. Esveldt en de Jong (2011) stellen 
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dat oudere huiseigenaren een vrij sterke voorkeur hebben om bij een verhuizing naar een 
huurwoning in plaats van een koopwoning te verhuizen.  Daarnaast verwachten Esveldt en de Jong 
(2011) dat ouderen met gezondheidsklachten sneller een huurwoning zullen kiezen dan een 
koopwoning. Op de koopwoningmarkt worden namelijk nauwelijks geschikte woningen met zorg- 
en dienstverlening aangeboden (Esveldt & de Jong, 2011). Daarnaast kiezen sommige ouderen er 
bewust voor om de koopwoning te verkopen en naar een huurwoning te verhuizen. Dit kan zijn ter 
verlaging van de woonlasten of om bijvoorbeeld een deel van de (eventuele) overwaarde van de 
koopwoning te schenken aan dierbaren (van Dam & Eskinasi, 2013; Esveldt & de Jong, 2011). 

Uit onderzoek van Helderman (2007) blijkt dat bij de levensgebeurtenissen scheiding en 
relatieontbinding er sprake is van een grote kans op een voorkeur voor een huurwoning. Deze 
verhuismotieven leiden tot meer verhuizingen en een grotere kans van verhuizing naar een 
huurwoning dan alle andere huishoudens gerelateerde verhuismotieven bij elkaar, met uitzondering 
van alleenstaanden die verhuizen vanwege leeftijd of gezondheid (Esveldt & de Jong, 2013; 
Helderman, 2007). Verhuismotieven gerelateerd aan de arbeidscarriere, bijvoorbeeld vanwege een 
nieuwe baan in een andere stad, kunnen leiden tot een (tijdelijke) verhuizing naar een huurwoning. 
Helderman (2007) stelt dat vanwege onbekendheid met een andere regionale woningmarkt het 
huren van een woning daar meer voor de hand ligt. Door eerst een woning te huren kan de 
woningmarkt van de nieuwe regio rustig verkend worden, voordat men zich definitief aan de regio 
bindt door het kopen van een woning. De kans op een verhuizing naar een huurwoning vanwege 
veranderingen in de arbeidscarriere is vergelijkbaar met de kans op een verhuizing naar een 
huurwoning vanwege woningeigenschappen of de woonomgeving. De kans dat een verhuizing naar 
een huurwoning plaatsvindt vanwege scheiding of relatieontbinding is vele malen groter 
(Helderman, 2007). 

Opleidingsniveau 
Esveldt en de Jong (2013) stellen dat de wens om een woning te kopen vaker voorkomt bij hoger 
opgeleiden dan bij lager opgeleiden. Hoger opgeleiden hebben een sterkere wens naar het kopen 
van een woning. Dit wordt mede bepaald door het huidige en te verwachten inkomen. Bij een 
relatief hoog inkomen onder hoogopgeleiden is sprake van een grotere kans op het verkrijgen van 
een (toereikende) hypotheek, waardoor het kopen van een woning voor deze doelgroep meer 
haalbaar is (Esveldt & de Jong, 2013). 

Inkomen 
Het inkomen van huishoudens is van belang bij de voorkeur voor het huren of kopen van een 
woning. Voor hogere inkomensgroepen is een koopwoning aantrekkelijker vanwege de fiscale 
voordelen. Naarmate het inkomen stijgt is sprake van een hogere hypotheekrenteaftrek, wat 
resulteert in lagere netto woonlasten. Het verkrijgen van een hypotheek is voor stellen (met of 
zonder kinderen) vaker beter haalbaar dan starters en alleenstaanden vanwege een lager inkomen 
van deze doelgroepen. Esveldt en de Jong (2013) stellen in hun onderzoek dat stellen (met of 
zonder kinderen) vanwege de haalbaarheid van het kopen van een woning vaker een voorkeur 
hebben voor het kopen van een woning (Esveldt & de Jong, 2013). Ander onderzoek toont aan dat 
de voorkeur voor een huurwoning sterker is bij huishoudens zonder een betaalde baan en dat de 
huurwens toeneemt naarmate het inkomen lager is (Esveldt & de Jong, 2011). 

Etnische afkomst 
Indien gekeken wordt naar de verschillen tussen autochtonen en allochtonen, dan blijkt dat de 
herkomstgroepering van woonconsumenten ook een rol kan spelen bij de voorkeur om een woning 
te huren of kopen. Uit onderzoek blijkt dat niet-Westerse allochtonen minder geneigd zijn om een 
woning te kopen. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn een lager opleidingsniveau, een geringer 
inkomen en het ontbreken van een vast contract. Daarnaast spelen ook culturele verschillen een rol. 
Onderzoek toont aan dat Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen relatief onbekend zijn met het 
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kopen van een woning en dat zij mede hierom een voorkeur hebben om een woning te huren in 
plaats van te kopen (Esveldt & de Jong, 2011; Esveldt & de Jong, 2013). 

Sociale omgeving 
Elsinga en Hoekstra (2004) stellen dat koopwoningen gemiddeld van hogere kwaliteit zijn dan 
huurwoningen, wat leidt tot de associatie dat koopwoningen betere woningen zijn. Doorgaans 
worden koopwoningen bewoond door mensen met hogere inkomens, waardoor koopwoningen 
worden geassocieerd met betere buurten en een hogere sociaal-economische status (Elsinga & 
Hoekstra, 2004). Daarnaast neemt in een aantal landen volgens Elsinga en Hoekstra (2004) het 
eigenwoningbezit een belangrijke plaats in de samenleving in. In deze landen wordt een eigen 
woning geassocieerd met zekerheid en maatschappelijk succes. Hierbij beïnvloedt onder andere het 
woningmarktbeleid in een land de sociale status van een koopwoning door middel van maatregelen 
die het eigenwoningbezit stimuleren (Elsinga & Hoekstra, 2004). Verschillende onderzoeken tonen 
aan dat woningkopers meer maatschappelijke betrokkenheid met de buurt vertonen, waardoor 
buurten met veel eigenwoningbezit bepalend kunnen zijn voor de voorkeur voor een huur- of 
koopwoning (Elsinga & Hoekstra, 2004). 

De directe sociale omgeving van een potentiële woningkoper kan ook een rol spelen in de voorkeur 
voor een huur- of koopwoning. Onderzoek toont aan dat kinderen van ouders met een eigen 
woning vaker een voorkeur voor een koopwoning hebben dan kinderen van ouders met een 
huurwoning. Daarnaast blijkt dat financiële steun door ouders de woonsituatie van kinderen kan 
beïnvloeden (Esveldt & de Jong, 2013). 

Regionale verschillen 
Regionale woningmarktverschillen zijn ook bepalend voor de woonvoorkeuren van woon-
consumenten. In krappe regio’s, zoals de Randstad, zijn minder koopwoningen en in verhouding 
minder betaalbare koopwoningen beschikbaar. Bij de keuze voor een dergelijke regio ligt de keuze 
voor een koopwoning mede hierom minder voor de hand. Daarnaast blijkt dat naarmate sprake is 
van hogere woningprijzen in een regio, de kans op eigenwoningbezit lager is. Onderzoek toont aan 
dat de keuze voor een huur- of koopwoning door woonconsumenten wordt afgestemd op basis van 
de woningmarktomstandigheden. Bij grote prijsverschillen tussen kopen en huren van een woning, 
is sprake van een minder grote voorkeur om een woning te kopen (Esveldt & de Jong, 2013). 

2.7 Resumé 
In Nederland is sprake van een grote voorraad bestaande woningen en een relatief klein aantal 
netto toevoegingen per jaar. Van de totale woningvoorraad is 56,2% een koopwoning. Het 
(beperkte) aanbod van woningen is bepalend om een woonwens te kunnen realiseren. 
Doorstroming op de woningmarkt wordt gecreëerd door individuele verhuizingen die een 
verhuisketen op gang brengen. Als een huishouden doorstroomt naar een andere woning, wordt 
hun oude woning achtergelaten voor een ander huishouden. 

In Nederland is sprake van een bevolkingsgroei die naar verwachting de komende jaren nog zal 
aanhouden. Deze bevolkingsgroei heeft gezorgd voor een continue druk op de woningmarkt. Hierbij 
zijn grote regionale verschillen te onderscheiden. In Nederland is sprake van groei- en krimpregio’s. 
Groeiregio’s, zoals de Randstad, kennen een blijvende druk op de woningmarkt. Krimpregio’s 
hebben daarentegen een woningoverschot door de afnemende bevolking. Naast de bevolkingsgroei 
is in Nederland ook sprake van veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Mensen worden 
gemiddeld steeds ouder en in verhouding neemt het aantal ouderen toe. Deze bevolkingsgroei en 
veranderende samenstelling zal de woningmarkt de komende  jaren beïnvloeden, aangezien 
verhuisgeneigdheid afhankelijk is van de levensfase waarin een persoon zich bevindt. 

Door middel van woningmarktbeleid beïnvloedt de Nederlandse overheid de woningmarkt. Een van 
de taken van de overheid is het verzorgen van passende huisvesting voor haar inwoners. Mede 
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hierom probeert de regering door middel van woningmarktbeleid de beschikbaarheid, 
betaalbaarheid en kwaliteit van woningen te vergroten. Sinds 2008 is sprake van een 
woningmarktcrisis in Nederland. Als gevolg van deze crisis is onder andere het aantal 
woningverkopen drastisch afgenomen en zijn de woningprijzen flink gedaald. Onder andere dankzij 
een dalend consumentenvertrouwen in de economie en in financiële instellingen hebben diverse 
huishoudens een verhuizing uitgesteld. Het huidige kabinet erkent de problemen op de 
woningmarkt als gevolg van de crisis en tracht door middel van diverse beleidsaanpassingen de 
problemen op de woningmarkt te verminderen. Echter, het is nog onduidelijk of deze 
beleidsaanpassingen de problemen op de woningmarkt daadwerkelijk verminderen. Daarnaast is de 
bouwregelgeving ook van invloed op de woningmarkt. 

Naast de bevolkingsgroei en veranderende leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking is ook 
sprake van individualisering. Dit heeft een groeiend aantal eenpersoonshuishoudens tot gevolg, wat 
resulteert in vraag naar een ander type woningen. Alleenstaanden en jongeren wonen vaker in een 
huurwoning dan overige huishoudens. De Nederlandse bevolking bestaat uit diverse etnische 
groepen. Onder deze etnische groepen is sprake van verschillen tussen het woningtype en de 
eigendomsvorm van de woning. Allochtonen wonen in verhouding minder vaak in een koopwoning 
en eengezinswoning dan autochtonen. 

Verhuisintenties van woonconsumenten zijn grotendeels te verklaren uit de levensfase waarin de 
woonconsument zich bevindt. Veranderingen in de persoonlijke situatie kunnen leiden tot een 
verhuizing. Hierbij leiden met name veranderingen in leeftijd, huishoudensstructuur, arbeidscarriere 
en wooncarrière tot een verhuizing. Daarnaast is sprake van verschillen in de voorkeur voor een 
huur- of koopwoning. Beide eigendomsvormen hebben voor- en nadelen, zoals het (financiële) risico 
dat men loopt met een koopwoning en de beperkte vrijheid om een huurwoning naar wens aan te 
passen. De voorkeur voor het kopen of huren van een woning is van diverse factoren afhankelijk. 
Naast ontwikkelingen op macroniveau die de verhuisintenties beïnvloeden zijn de factoren inkomen, 
huishoudens situatie, opleidingsniveau, etnische afkomst, sociale omgeving en regionale verschillen 
bepalend voor de voorkeur voor huren of kopen. 
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Hoofdstuk 3: Situatie van potentiële woningkopers 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de situatie van potentiële woning-
kopers en inzicht in belangrijke aspecten voor het kopen van een woning. 
Allereerst wordt ingegaan op woningkopers in Nederland; wie zijn dit en 
hoeveel mensen verhuizen naar een (andere) koopwoning? Hierna volgt een 
beschrijving van hulpbronnen en restricties die van belang zijn voor het kopen 
van een woning. Deze betreffen het inkomen en eigen vermogen, hypotheken 
en overige stimulerende maatregelen. Vervolgens wordt de residential stress, 
het niet overeenkomen van de woonwens met de huidige woonsituatie, 
beschreven. Tot slot wordt het realiseren van een koopwens beschreven aan 
de hand van bestaand onderzoek. 

 

3.1 Micro- en macroniveau van de woningmarkt 
In dit hoofdstuk wordt de situatie van woningkopers geschetst door een beschrijving van 
structurele kenmerken van woningkopers in Nederland (paragraaf 3.2).Daarnaast worden enkele 
elementen van het microniveau van de woningmarkt beschreven. Allereerst wordt een overzicht 
gegeven van de hulpbronnen en restricties die van belang zijn bij het kopen van een woning 
(paragraaf 3.3). Hierna wordt residential stress, het niet overeenkomen van de huidige woonsituatie 
met de woonwens, beschreven (paragraaf 3.4). Tot slot wordt het realiseren van woonwensen 
toegelicht  (paragraaf 3.5). De overige elementen van het micro- en macroniveau van de 
woningmarkt zijn in hoofdstuk twee beschreven. 

3.2 Woningkopers in Nederland 
Om een goed beeld van woningeigenaren in Nederland te kunnen schetsen, wordt een korte 
beschrijving van enkele structurele kenmerken van woningeigenaren beschreven. Deze gegevens 
zijn gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit de periode 2009 tot en met 
2012 en betreffen gegevens van bewoonde eigen woningen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 
2014 e). Dit betreft een periode waarbij sprake is van een crisis op de woningmarkt. Aangezien het 
gegevens zijn over alle woningeigenaren en niet enkel gegevens over personen die in deze periode 
naar een eigen woning zijn verhuisd, is de verwachting dat de invloed van de crisis op deze cijfers 
gering is. Daarnaast wordt een definitie van starters en doorstromers gegeven en wordt het aantal 
verhuizingen naar een koopwoning in 2011 beschreven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 
helaas enkel gegevens over het aantal verhuizingen naar een koopwoning, uitgesplitst naar starters 
en doorstromers, uit 2010 en 2011. 

Het aantal verhuizingen naar koopwoningen is uit te splitsen naar het aantal verhuisde starters en 
doorstromers. In het Woononderzoek Nederland 2012 zijn van deze begrippen de volgende 
definities geformuleerd (Blijie, Groenemeijer, Gopal, & van Hulle, 2013): 

Starter: Een starter is een huishouden dat voor verhuizing niet zelfstandig woonde en daarna 
hoofdbewoner van een woning is. 

Doorstromer: Een binnen Nederland verhuizend huishouden. Voor en na de verhuizing is het 
huishouden de hoofdbewoner van een woning. De vorige woning is na de verhuizing 
beschikbaar voor nieuwe bewoners. 
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Aantal verhuizingen naar een koopwoning 
In 2011 zijn in totaal 135.240 eigen woningen door huishoudens in gebruik genomen. Ten opzichte 
van 2010 betreft dit een toename van 3.820, oftewel een toename van 2,9%. Van het totale aantal 
betrokken eigen woningen in 2011 is 73,3% een woning die door doorstromers in gebruik is genomen. 
De overige eigen woningen zijn in gebruik genomen door starters. 

 

 

Eigendomsvorm woning voor verhuizing 
Een groot deel (47%) van de doorstromers die in 2011 zijn verhuisd naar een eigen woning, hadden 
voor de verhuizing ook een eigen woning in bezit. Zij zijn dus verhuisd van een koopwoning naar een 
andere koopwoning. Van de doorstromers is 22%  verhuisd van een sociale huurwoning naar een 
koopwoning en is 30% verhuisd van een particuliere huurwoning naar een koopwoning. In totaal is 
52% van de doorstromers verhuisd van een huurwoning naar een koopwoning. 

De overige verhuisde huishoudens (1%) hadden voor de verhuizing geen zelfstandige woning. Deze 
huishoudens zijn geen starters maar doorstromers, aangezien zij voorheen in een wooneenheid, 
recreatiewoning of een bijzonder woongebouw (instelling) woonden  (Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 2014 f). 

 

 

Leeftijd 
Het grootste deel van woningeigenaren heeft een leeftijd tussen de 45 en 65 jaar, te weten 44%. 
Hierna volgt de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar met een aandeel van 35%. Woningeigenaren met 
een leeftijd van 65 jaar of ouder hebben een aandeel van 20% in het totale eigenwoning bezit. 
Slechts 1% van de woningeigenaren heeft een leeftijd jonger dan 25 jaar (Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 2014 e). 
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Figuur 3.2: doorstromers koopwoning in 2011, eigendomsvorm voor verhuizing (Centraal Bureau 
voor de Statistiek, 2014 f) 

 

Figuur 3.1: aantal betrokken eigen woningen in 2010 en 2011, starters en doorstromers (Centraal 
Bureau voor de Statistiek, 2014 f) 
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De in 2011 naar een koopwoning verhuisde personen kunnen in diverse leeftijdscategorieën 
ingedeeld worden. Een meerderheid van de woningkopers (62%) is tussen de 25 en 45 jaar oud. 
Woningkopers jonger dan 25 jaar en woningkopers tussen 45 en 55 jaar hebben een vergelijkbaar 
aandeel in het totale aantal woningverkopen, namelijk 13% en 14%. Hierna volgen de groepen tussen 
55 en 65 jaar en tussen 65 en 75 jaar. De leeftijdscategorie 75 jaar of ouder heeft een zeer klein 
aandeel, slechts 0,2%. 

 

 

Huishoudenssituatie 
Paren met en zonder kinderen hebben het grootste aandeel in het eigenwoning bezit, namelijk 76%. 
Paren met kinderen hebben een aandeel van 41% en  een paren zonder kinderen 35%. Hierna volgen 
eenpersoonshuishoudens met een aandeel van 20% en eenouderhuishoudens met 4% (Centraal 
Bureau voor de Statistiek, 2014 e). 

De huishoudenssamenstelling van de huishoudens die verhuisd zijn naar een koopwoning in 2011 
verschilt tussen starters en doorstromers. De meest voorkomende huishoudenssamenstelling van 
starters is een eenpersoonshuishouden (60%). Bij doorstromers heeft dit type huishouden een 
minder groot aandeel (29%). Het aandeel van paren zonder kinderen is bij startende en 
doorstromende huishoudens vergelijkbaar met 33% en 34%. Bij doorstromers komt het type 
huishouden paren met kinderen vaker voor dan bij starters, namelijk 31% in vergelijking met 4%. 
Eenouderhuishoudens zijn bij zowel starters als doorstromers het minst voorkomend met 
respectievelijk 2% en 7%. 
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Figuur 3.3: aantal verhuizingen naar koopwoningen in 2011, naar leeftijd (Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 2014 f) 

 

Figuur 3.4: verhuizingen naar koopwoningen in 2011, huishoudenssamenstelling na verhuizing 
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014 f) 
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Herkomst 
Van alle woningeigenaren is 88% van autochtone afkomst. De overige 12% is van allochtone afkomst. 
Hierbij is een onderverdeling te maken tussen Westerse en Niet-westerse allochtonen. Westerse 
allochtonen bezitten 8% van de bewoonde koopwoningen in Nederland. Niet-westerse allochtonen 
hebben een lager aandeel, namelijk 4% van het totaal (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014 e). 

Inkomen 
Het grootste deel van de woningeigenaren in Nederland heeft een bruto-inkomen tussen de                
€ 40.000,- en € 60.000,- per jaar, namelijk 23%. Hierna volgen woningeigenaren met een bruto-
inkomen van € 100.000,- of meer met 21%. Woningbezitters met een inkomen tussen de € 60.000,- en       
€ 80.000,- per jaar bezitten 20% van de totale koopwoningvoorraad. Verder heeft 14% van de 
woningeigenaren een inkomen tussen de € 80.000,- en € 100.000,- euro per jaar en heeft 18% een 
bruto-inkomen tussen de € 20.000 en € 40.000,- per jaar. De inkomensgroep met het laagste 
inkomen, minder dan € 20.000,- euro per jaar, heeft een aandeel van 4% in het totaal (Centraal 
Bureau voor de Statistiek, 2014 e). 

Indien het inkomen van de naar een koopwoning verhuisde huishoudens wordt bekeken, valt op dat 
een groot deel (59%) van deze huishoudens een jaarinkomen van € 50.000,- of meer heeft. Dit is te 
verklaren door het aandeel paren met en zonder kinderen in deze inkomenscategorie. Deze 
huishoudens bestaan naar verwachting met name uit tweeverdieners en verklaren hiermee het 
hoge inkomen van deze groepen. Daarbij moet opgemerkt worden dat in verhouding de 
huishoudens zonder kinderen over het algemeen meer bestaan uit tweeverdieners dan huishoudens 
met kinderen. Huishoudens met een inkomen minder dan € 10.000,- hebben het kleinste aandeel, 
namelijk 4%. 
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Figuur 3.5: aantal verhuizingen naar koopwoningen in 2011, naar huishoudinkomen en huishoudens-
samenstelling (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014 f) 

 

Afstudeerscriptie M.J.J. v.d. Werf (0658237) – April 2015 
Pagina 25 



TO BUY OR NOT TO BUY? 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

WOZ-waarde eigen woning 
Jaarlijks bepalen gemeentes de waarde (WOZ-waarde) van de woningen in de gemeente.  In de 
periode 2009 tot en met 2012 heeft 57% van alle bewoonde koopwoningen een WOZ-waarde tussen 
de € 150.000,- en € 300.000,-. Daarnaast heeft 22% van de woningen een waarde tussen de                    
€ 300.000,- en € 450.000.- en 11% een waarde van € 450.000,- of meer. De overige 9% heeft een 
waarde van minder dan € 150.000,-. 

3.3 Hulpbronnen en restricties 
In deze paragraaf worden de volgende hulpbronnen en restricties besproken; het eigen vermogen 
en inkomen van (potentiële) woningkopers, hypotheken en overige maatregelen die eigen 
woningbezit stimuleren. Bij het onderdeel hypotheken wordt de hypotheekrenteaftrek, de Loan-To-
Income en Loan-To-Value, mogelijke hypotheekvormen en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 
toegelicht. Onder overige stimulerende maatregelen vallen de overdrachtsbelasting, de 
Starterslening, garanties en de verkoop van corporatiewoningen. 

Eigen vermogen en inkomen 
Sinds het begin van de economische crisis in 2008 is het gemiddelde eigen vermogen van een 
Nederlandse inwoner afgenomen. Het gemiddelde eigen vermogen is in 2012 € 20.000, - minder dan 
in 2008. In vergelijking met 2011 is het eigen vermogen met 10% in één jaar tijd gedaald (Pouwels-
Urlings & van den Brakel, 2014). In figuur 3.7 is het gemiddelde eigen vermogen in Nederland op 1 
januari in de periode 2006 - 2012 weergegeven. Pouwels-Urlings & van den Brakel (2014) stellen dat 
de daling van het eigen vermogen in 2008 – 2012 onder andere is toe te schrijven aan de daling van 
de woningprijzen. Daarbij merken zij op dat in dezelfde periode (2008-2012) de hypotheekschuld is 
gestegen. 

 

 
                * voorlopig cijfer 

Figuur 3.6: aantal verhuizingen naar koopwoningen in 2011, naar huishoudinkomen (Centraal Bureau 
voor de Statistiek, 2014 f) 
 

Figuur 3.7: gemiddeld vermogen op 1 januari in Nederland (Pouwels-Urlings & van den Brakel, 2014) 
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Indien het eigen vermogen naar leeftijdscategorie wordt uitgesplitst valt op dat de groep tussen 65 
en 75 jaar gemiddeld het hoogste eigen vermogen noteert. Dit is te verklaren door de levensfase 
waarin de leeftijdsgroepen zich bevinden. Aan het begin van de arbeidscarrière is het lastiger om 
vermogen op te bouwen en naarmate personen ouder worden verbetert de financiële positie 
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014 c). Figuur 3.8 geeft het gemiddelde vermogen naar 
leeftijdscategorie in 2012 in Nederland weer. 

 

 

 

Sinds het uitbreken van de crisis is het gemiddelde inkomen van een huishouden in Nederland 
relatief gelijk gebleven. In de periode voor de crisis is het gemiddelde besteedbare inkomen 
daarentegen sterk gestegen. Een gemiddeld huishouden in Nederland in 2012 heeft een besteedbaar 
inkomen van € 33.200, - (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014 c). Figuur 3.9 geeft de ontwikkeling 
van het gemiddelde besteedbare inkomen van huishoudens in Nederland weer. 

 

 
De hoogte van het inkomen van woonconsumenten is van belang om een (toereikende) hypotheek 
te kunnen verkrijgen. Daarnaast is ook het eigen vermogen van de woonconsumenten belangrijk, 
gezien de aanscherping van de Loan-To-Value-norm (zie sub paragraaf Hypotheken). Vanwege de 
aanscherping van deze norm dienen bijkomende kosten van het aanschaffen van een woning steeds 
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Figuur 3.8: gemiddeld vermogen naar leeftijdscategorie in Nederland (Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 2014 c) 

 

Figuur 3.9: gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Nederland, x € 1.000,- (Centraal 
Bureau voor de Statistiek, 2014 c) 
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meer betaald te worden vanuit het eigen vermogen van de woonconsument. Esveldt en de Jong 
(2013) stellen dat de hoge kosten van een koopwoning een forse drempel vormen voor niet-
woningbezitters aangezien zij geen lopende hypotheek hebben die meegenomen kan worden en er 
geen sprake is van een eventuele overwaarde van de huidige woning. De mogelijkheden om een 
koopwoning te financieren zijn hierdoor steeds meer bepalend voor de voorkeur voor een 
koopwoning (Esveldt & de Jong, 2013). Daarentegen maakt een eventuele waardevermeerdering bij 
een woningverkoop het voor huizenbezitters in verhouding eenvoudiger om een andere woning te 
kopen en bieden de constante woonlasten2 van een koopwoning meer zekerheid (Blijie B. , van 
Hulle, Poulus, van Til, & Gopal, 2009). 

Als gevolg van de economische crisis is een waardevermeerdering van een woning niet meer voor 
de hand liggend. Bij het verkopen van een woning kunnen huizenbezitters te maken krijgen met een 
restschuld, het verschil tussen de hoogte van de hypotheekschuld en de verkoopwaarde van de 
woning. Restschuld kan een resultaat zijn van een vrijwillige verkoop of een gedwongen verkoop. Bij 
de aanschaf van een andere woning kan de restschuld afgelost worden, indien de koper hiervoor 
voldoende eigen vermogen heeft. Daarnaast is het onder sommige voorwaarden mogelijk om een 
restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek (Vereniging Eigen Huis, 2014). Om de 
financiële problemen als gevolg van een eventuele restschuld te verminderen, is in het 
Regeerakkoord van het huidige kabinet een regeling opgenomen voor de hypotheekrenteaftrek van 
de restschuld. Dankzij deze regeling is het mogelijk om voor een maximale periode van tien jaar de 
rente af te trekken over een restschuld die is ontstaan bij een woningverkoop na 29 oktober 2012 
(Rutte & Samsom, 2012; Vereniging Eigen Huis, 2014). 

Hypotheken 

Hypotheekvormen 
Om een koopwoning te kunnen kopen wordt meestal gebruik gemaakt van een hypotheek. Hierbij 
heeft een consument keuze uit verschillende hypotheekvormen. Als gevolg van de nieuwe 
hypotheekregels – met ingang van 1 januari 2013 – is de keuzevrijheid voor een hypotheekvorm 
beperkt. Indien een consument gebruik wil maken van de hypotheekrenteaftrek (zie de hierna 
volgende sub paragraaf) dient voor een nieuwe hypotheek gekozen te worden voor een annuïtaire 
of lineaire hypotheek. Voor bestaande hypotheken is de hypotheekrente aftrekbaar gebleven. 
Momenteel is het nog steeds mogelijk om voor een nieuwe hypotheek te kiezen voor een andere 
hypotheekvorm. Deze andere vormen zijn in financieel opzicht niet aantrekkelijk aangezien de rente 
hierbij niet aftrekbaar is (Rutte & Samsom, 2012; Nibud, 2014). Deze andere hypotheekvormen zijn: 
spaarhypotheek, beleggingshypotheek, aflossingsvrije hypotheek en hybride hypotheek. Bij deze 
hypotheekvormen hoeft de schuld niet tijdens de looptijd afgelost te worden (Nibud, 2014). 

Bij een lineaire en annuïtaire hypotheek wordt het volledige hypotheekbedrag in maximaal 30 jaar 
tijd afgelost. Een belangrijk verschil tussen deze hypotheekvormen is de hoogte van de netto 
maandlasten. Bij een lineaire hypotheek wordt maandelijks eenzelfde bedrag aan schuld afgelost, 
waarbij rente over de resterende schuld betaald moet worden. Aangezien de hoogte van de 
resterende schuld maandelijks afneemt en hiermee ook de te betalen maandelijkse rente, nemen de 
maanlasten bij deze hypotheekvorm in de loop van de tijd af. Bij een annuïteitenhypotheek wordt 
iedere maand een vast bedrag betaald, waarbij in het begin de maandlasten voornamelijk bestaan 
uit rente en relatief weinig aflossing. Aan het einde van de hypotheek is dit omgedraaid en wordt 
voornamelijk aflossing en relatief weinig rente betaald. In het begin zijn de netto maandlasten door 
de hypotheekrenteaftrek laag, maar in de loop van de tijd nemen de netto maandlasten toe 
vanwege de afnemende rente (Nibud, 2014). 

2 Constante woonlasten: bij een eigen woning is sprake van redelijk constante woonlasten vanwege de 
hypotheek. Bij een huurwoning is dit anders vanwege eventuele huurverhogingen. 
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Hypotheekrenteaftrek 
Om het eigenwoningbezit te stimuleren, is in 1893 de hypotheekrenteaftrek regeling ingevoerd. 
Deze regeling houdt in dat de over de hypotheek betaalde rente fiscaal aftrekbaar is. Daarnaast zijn 
kosten die gemaakt zijn voor de financiering van de koopwoning eenmalig fiscaal aftrekbaar. Deze 
kosten bestaan onder andere uit de afsluitkosten van de hypotheek, taxatiekosten en notariskosten. 
De hypotheekrenteaftrek is door deze regeling een impliciete subsidie van de overheid om het 
eigenwoningbezit te stimuleren (van der Windt, 2010). Door de hypotheekrenteaftrek worden de 
woonlasten van woonconsumenten verlaagd en wordt een grotere betaalbaarheid gecreëerd (van 
der Hoeven, 2013). De koopsector heeft over het algemeen een ruimer aanbod van woningen dan de 
huursector en doorgaans is de kwaliteit van de koopwoningvoorraad hoger dan de huursector. 
Daarnaast zijn koopwoningen gemiddeld groter dan huurwoningen (Dol, van der Heijden, & Oxley, 
2010; Esveldt & de Jong, 2013). Dit tezamen met het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek 
maakt een koopwoning aantrekkelijker dan een huurwoning, indien de koopwoning gefinancierd 
kan worden door de woonconsument. 

Sinds de invoer van de regeling in 1893 zijn de fiscale voordelen van de hypotheekrenteaftrek 
verminderd. In 1997 is de aftrekbaarheid beperkt tot het aftrekken van het geleende vermogen dat 
ook daadwerkelijk in de woning is geïnvesteerd en vervolgens is in 2001 de maximale periode voor 
de hypotheekrenteaftrek beperkt tot een periode van 30 jaar na afsluiting van de hypotheek (van 
der Windt, 2010). Elsinga, Haffner en van der Heijden (2008) stellen dat in perioden van hoge rente 
of recessie het onverstandig is om een beperking van de hypotheekrenteaftrek door te voeren. Zij 
dragen aan dat het zinvol is om bestaande woningbezitters in enige mate te ontzien, omdat zij 
anders grote negatieve effecten ondervinden (Elsinga, Haffner, & van der Heijden, 2008). In de 
politiek is mede om deze redenen jarenlang discussie geweest over een eventuele afschaffing van 
de hypotheekrenteaftrek. Met ingang van het nieuwe regeerakkoord in 2012 heeft de overheid toch 
nieuwe beperkingen in de regeling voor de hypotheekrenteaftrek doorgevoerd. Per 1 januari 2013 is 
annuïtair aflossen voor nieuwe hypotheken verplicht gesteld, waardoor de hypotheekrente enkel 
fiscaal aftrekbaar is indien de nieuw afgesloten hypotheek een annuïteitenhypotheek of lineaire 
hypotheek is. Verder wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief van de hypotheekrente met een 
half procent per jaar verlaagd naar het tarief van de derde belastingschijf3. In 2014 is het maximale 
aftrekpercentage voor de hypotheekrenteaftrek 51,5%. Ter vergelijking was dit in 2013 52,0% (Rutte & 
Samsom, 2012).  

Koning en Saitua (2012) stellen dat een annuïtair systeem van renteaftrek goed aansluit bij de 
ontwikkeling van woonlasten en inkomen in de tijd. Huishoudens met een hoger inkomen kunnen in 
verhouding tot hun inkomen meer hypotheekrente aftrekken dan huishoudens met lagere 
inkomens, aangezien zij ook meer belasting betalen. De wijzigingen in de regelingen voor de 
aftrekbaarheid van de hypotheekrente ontzien starters en andere groepen met een relatief laag 
inkomen. Hierdoor heeft de verlaging van de hypotheekrenteaftrek met name betrekking op 
huishoudens met een hoger inkomen (Koning & Saitua, 2012). 

Loan-To-Income en Loan-To-Value 
Als resultaat van het regeerakkoord zijn met ingang van 1 januari 2013 nieuwe hypotheekregels in 
werking getreden. Deze regeling is bekend onder de naam ‘Tijdelijke regeling hypothecair krediet’. 
Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe hypotheekregels is de aanscherping van de LTI-norm 
(Loan-To-Income) en de introductie van de LTV-norm (Loan-To-Value). Deze normen wegen beide 
even zwaar mee bij de beoordeling voor het verstrekken van een hypothecair krediet. Daarom moet 
aan beide normen voldaan worden om een hypotheek te kunnen verkrijgen (Autoriteit Financiële 
Markten, 2010; Overheid.nl, 2012). De LTI-norm geeft de verhouding weer tussen het inkomen van 
het huishouden en de hoogte van de hypothecaire lening. Deze verhouding wordt jaarlijks verlaagd, 

3 Derde belastingschijf: in 2014 betreft dit belastingtarief 42% van het inkomen. 
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wat betekent dat met eenzelfde inkomen in vergelijking met een jaar eerder een lagere maximale 
hypotheek verkregen kan worden. Met een bruto jaarinkomen van € 23.000, - en een 
hypotheekrente tussen 5,0% en 5,5% was in 2013 een financieringslastpercentage4 van 29,0% van 
toepassing. In 2014 betreft dit ter vergelijking 25,5%. Dit is op jaarbasis een daling van 3,5 % 
(Autoriteit Financiële Markten, 2010; Nibud, 2014). De LTV-norm geeft de verhouding weer tussen de 
aankoopwaarde van de woning en de hoogte van de hypothecaire lening. Voor 2014 is een maximale 
LTV van 104% van toepassing. Deze norm wordt jaarlijks met 1% verlaagd naar een uiteindelijke Loan-
To-Value van 100% met ingang van 1 januari 2018 (Autoriteit Financiële Markten, 2010; Overheid.nl, 
2012). Dit heeft tot gevolg dat een woonconsument in 2018 enkel een hypothecaire lening voor de 
woningwaarde kan verkrijgen en alle andere bijkomende kosten dus zelf moet betalen. 

Als gevolg van de invoer van de LTI en LTV-norm is de totale leencapaciteit per inkomensgroep 
afgenomen. In figuur 3.10 wordt dit verschil tussen de jaren 2010 en 2014 schematisch weergegeven 
(NVM, 2014).  In vergelijking met 2010 kan in 2014 bijvoorbeeld met een inkomen van € 35.000,- per 
jaar 8% minder hypotheek verkregen worden. Bij een inkomen van € 55.000,- is dit zelfs 15% minder. 

 

 

  

4Financieringslastpercentage: maximale hoogte van het hypothecair krediet in verhouding tot het inkomen. 

Figuur 3.10: leencapaciteit per inkomensgroep (NVM, 2014) 
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Nationale Hypotheek Garantie 
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een regeling die in het leven is geroepen om kopers van 
een woning te beschermen tegen betalingsproblemen en restschulden. Deze regeling is met name 
bedoeld om het eigenwoningbezit onder woonconsumenten met een lager inkomen te stimuleren. 
Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) staat, bij het afsluiten van een hypotheek met NHG, 
garant voor de lening van de koper. Indien de koper bijvoorbeeld door werkloosheid met 
betalingsproblemen te maken krijgt en de hypotheekkosten niet meer kan betalen, dan zorgt de 
NHG er voor dat de hypotheek toch betaald wordt. Op deze wijze loopt de koper op dat moment 
geen risico om zijn woning te verliezen. De schuld wordt echt niet minder voor de koper. Deze 
wordt enkel van de hypotheekverstrekker naar de NHG verplaatst. Zodra de koper weer over 
voldoende middelen beschikt, zal de NHG een betalingsregeling treffen om de opgebouwde schuld 
af te betalen. Onder bepaalde omstandigheden komt het ook voor dat de NHG de schuld 
kwijtscheldt. Indien een woning met restschuld verkocht wordt, door bijvoorbeeld een gedwongen 
verkoop, dan fungeert ook in deze situatie de NHG als vangnet. Als aan alle voorwaarden voldaan is, 
neemt de NHG deze restschuld op zich en blijft de woonconsument niet met een restschuld zitten 
(NHG, 2014). 

De hypotheeknemer betaalt voor deze regeling eenmalig een provisie aan het Waarborgfonds Eigen 
Woningen (WEW). Dit is een provisie van 1,0% van het hypotheekbedrag. Naast de eerder genoemde 
voordelen van de NHG krijgt een koper van de hypotheekverstrekker extra korting op de 
hypotheekrente omdat de hypotheekverstrekker door de NHG regeling minder risico loopt (NHG, 
2014; Niehof, 2008). In 2009 is het maximale hypotheekbedrag voor NHG tijdelijk verhoogd van € 
265.000, - naar € 365.000, - om zo het aantal woningverkopen te stimuleren. Deze tijdelijke 
verhoging wordt sinds 2012 jaarlijks geleidelijk afgebouwd. Per 1 juli 2014 bedraagt het maximale 
hypotheekbedrag voor NHG weer de oorspronkelijke hoogte, namelijk € 265.000, - (Rijksoverheid, 
2014 a). Door het terugdraaien van dit verhoogde maximale hypotheekbedrag is het voor minder 
huishoudens mogelijk om een hypotheek met NHG af te sluiten. Dit is een risico voor potentiële 
woningkopers, waardoor zij een mogelijke aanschaf van een woning uit kunnen stellen. 

Overige stimulerende maatregelen 

Overdrachtsbelasting 
Bij de aankoop van een bestaande woning moet overdrachtsbelasting betaald worden door de 
koper. Vanaf 1 juli 2011 is deze overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd van 6% naar 2% om de 
woningmarkt te stimuleren. In 2012 is besloten om deze belasting structureel te verlagen naar 2% 
(Belastingdienst, 2014). Deze structurele verlaging is tevens in het regeerakkoord opgenomen, dat 
op 29 oktober 2012 gepubliceerd is (Rutte & Samsom, 2012). Te verwachten is dat deze belasting de 
komende periode niet meer verhoogd zal worden, wat gunstig is voor woonconsumenten die een 
woning willen kopen. 

Starterslening 
Om eigenwoningbezit onder starters op de koopmarkt te stimuleren, is een fonds opgericht. Het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) steunt starters bij de aankoop 
van een woning in de vorm van een Starterslening. Deze Starterslening is een aanvulling op de 
hypotheek van de starter en is afhankelijk van het huishoudensinkomen, het eigen vermogen en de 
voorwaarden van de gemeente of provincie. De overheid, provincies en gemeenten stellen geld 
beschikbaar voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Na het afsluiten 
van de Starterslening hoeft daarvoor door de starter de eerste drie jaar geen rente en aflossing 
betaald te worden. Na afloop van deze periode begint de aflossingsperiode, mits de starter hiertoe 
over voldoende financiële middelen beschikt (SVn, 2014). Deze regeling biedt starters steun om toe 
te treden tot de koopwoningmarkt. De starters krijgen door middel van deze Starterslening een 
hogere totale hypotheekschuld die uiteindelijk afbetaald moet worden. 
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Garanties 
Om het aantal woningverkopen te stimuleren zijn diverse garanties ontwikkeld voor kopers en 
verkopers van een woning. Een bekende regeling is de verkoopgarantie. Bij het kopen van een 
nieuwbouwwoning met deze regeling, krijgt de koper een garantie dat de woning op een later 
tijdstip tegen een vooraf vastgestelde waarde verkocht kan worden. Deze garantie wordt door 
diverse projectontwikkelaars en gemeentes afgegeven. Hierbij heeft de koper minder kans op een 
restschuld en is het voor een potentiële koper aantrekkelijker om een woning te kopen (Werner, 
2013). 

Een ander voorbeeld van een garantie is de inruilgarantie. Deze wordt door sommige 
projectontwikkelaars afgegeven en biedt een koper van een nieuwbouwwoning de mogelijkheid om 
de huidige woning in te ruilen als deze niet binnen een vooraf bepaalde periode verkocht wordt. 
Met deze garantie wordt de kans op dubbele woonlasten verlaagd. Het verkrijgen van de garantie is 
afhankelijk van diverse voorwaarden, die in een koopovereenkomst inruilwoning worden 
vastgelegd. Tot slot bestaat er ook nog een overbruggingsgarantie, een initiatief uit de 
makelaardijsector. Ook deze regeling heeft als doel om de kans op dubbele woonlasten te verlagen. 
Voor een periode van maximaal 1 à 2 jaar worden de dubbele woonlasten gedekt  door het Centraal 
Bureau van Overbruggingsgarantie (CBOV) als de vorige woning niet verkocht wordt. De 
woningkoper betaald hiervoor een vast percentage van de koopsom van de nieuwe woning 
(Werner, 2013). 

Verkoop corporatiewoningen 
Tegenwoordig is het toegestaan dat woningcorporaties woningen verkopen aan woon-
consumenten. Hierbij mogen deze ex-huurwoningen voor een verkoopwaarde van maximaal 10% 
onder de marktwaarde verkocht worden. Deze woningen behoren voornamelijk tot het goedkope 
segment van de woningmarkt en zijn hiermee bereikbaar voor huishoudens met een laag- of 
middeninkomen (Bot, 2013; NVM, 2014; van der Hoeven, 2013). 

De NVM (2014) geeft aan dat van alle in 2013 gerealiseerde particuliere woningaankopen 11% een 
door een corporatie verkochte huurwoning is. Van alle in 2013 verkochte huurwoningen is bij één op 
de vijf verkopen sprake van een verkoop aan de zittende huurder. Regionaal zijn echter grote 
verschillen op te merken. In vergelijking met Nederland vertoont Amsterdam een andere 
verhouding. In Amsterdam is het aantal verkochte huurwoningen hoger met 30% van het totale 
aantal verkochte woningen. Hiervan is slechts één op de tien verkochte huurwoningen verkocht aan 
een zittende huurder (NVM, 2014). 

Een door een woningcorporatie te koop aangeboden woning kan met Koopgarant verkocht 
worden. Dit is een regeling waarbij de woningcorporatie een korting op de marktwaarde van de 
woning mag aanbieden. Dit resulteert in een lagere koopprijs voor de woonconsument, wat 
voordelig kan zijn. Daarnaast is ook sprake van een terugkoopgarantie. Dit houdt in dat indien de 
woningkoper de woning verkoopt, het verschil met de koopprijs van de woningcorporatie gedeeld 
wordt. Als de waarde van de woning is gestegen, dan krijgen beide partijen de helft van de 
overwaarde van de woning. Indien de waarde van de woning gedaald is, dan delen beide partijen de 
restschuld en heeft de woningkoper dus een lagere restschuld. Hiermee wordt het risico voor de 
woningkoper beperkt (Bot, 2013). 

Tot slot bestaat ook de Startersrenteregeling. Dit is een regeling met als doel de maandelijkse 
woonlasten van een koper van een ex-huurwoning te verlagen. De woningcorporatie betaalt hierbij 
de rentelasten van het deel van de hypothecaire lening dat de koper (tijdelijk) niet kan financieren. 
Dit is een maximaal voorschot van 20% op de maandelijkse hypotheekrente, gedurende een periode 
van tien jaar. Indien de woning bij een verkoop in waarde is gestegen, dient het door de 
woningcorporatie betaalde voorschot van de rentelasten terugbetaald te worden. Deze maatregel 
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maakt het kopen van een woning beter betaalbaar en financieel bereikbaar voor bepaalde 
inkomensgroepen (Bot, 2013; Werner, 2013). 

3.4 Residential stress 
Uit het schema van het micro- en macroniveau van de woningmarkt (paragraaf 2.1) blijkt dat 
residential stress kan ontstaan uit de persoonlijke voorkeuren en verhuistriggers van de 
woonconsument, welke in paragraaf 2.6 zijn toegelicht. Deze factoren zijn: inkomen, huishoudens 
situatie, opleidingsniveau, etnische afkomst, sociale omgeving en regionale verschillen. Deze 
factoren vormen samen met de levensloopontwikkelingen een ideaalbeeld van de toekomstige 
woonsituatie van een (potentiële) woningkoper (Bos & de Bruin, 2007). Door de eerder genoemde 
hulpbronnen en restricties kan deze woonwens wel of niet gerealiseerd worden. Indien de 
woonwens niet overeenkomt met de huidige woonsituatie, dan is sprake van residential stress. 

Bos en de Bruin (2007) beschrijven drie manieren hoe omgegaan kan worden met residential stress. 
De eerste mogelijkheid is het zoeken van een andere woning die aansluit bij de woonwens. Het 
kunnen realiseren van een verhuizing naar een woning die aansluit bij de woonwensen is daarbij 
afhankelijk van de hulpbronnen en restricties. Als het verhuizen naar een andere woning niet tot de 
mogelijkheid behoort, dan is een tweede oplossing om de huidige woning aan te passen zodat deze 
voldoet aan de woonwens. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door een verbouwing, maar deze 
mogelijkheid is ook afhankelijk van hulpbronnen en restricties. De laatste manier om met residential 
stress om te gaan is het bijstellen van de woonwensen en het ideaalbeeld (Bos & de Bruin, 2007). 

Mogelijke redenen voor het wel of niet kunnen vervullen van koopintenties 
Das en de Groot (2012) stellen dat in tijden van woningmarktcrisis koopplannen vermoedelijk minder 
vaak gerealiseerd worden. Door de crisis is het gat tussen het hebben van een koopwens en de 
daadwerkelijke aanschaf van een woning alleen maar vergroot de afgelopen jaren (Das & de Groot, 
2012). Onderzoek van de ING toont aan dat de animo onder jongeren om een woning te kopen erg 
laag is. Maar liefst vier op de vijf respondenten uit de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar hebben in het 
onderzoek aangegeven de komende twee jaar zeker geen woning te kopen (ING, 2012). Uit dit 
onderzoek blijkt daarnaast dat de zorgen over de economie en werkzekerheid groter zijn dan de 
behoefte aan een eigen woning (ING, 2012). 

De onzekerheid op de woningmarkt over het dalen van de huizenprijzen leidt ertoe dat veel kopers 
afwachtend zijn. Het is namelijk onduidelijk of het diepste punt van de woningmarktcrisis is bereikt 
en of de huizenprijzen de komende tijd nog verder dalen. Daarentegen stelt de ING dat de 
betaalbaarheid van een eigen koopwoning de afgelopen jaren flink toegenomen is vanwege de 
dalende huizenprijzen en hypotheekrente. Echter, het is steeds lastiger om een hypotheek te 
verkrijgen doordat hypotheekregels steeds strenger worden en de maximale hoogte van een 
hypotheek flink afneemt (ING, 2012). 

3.5 Realisatie van een koopwens 
Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van drie verschillende onderzoeken waarbij 
redenen voor het niet kunnen vervullen van koopintenties worden beschreven. Deze drie 
onderzoeken en de resultaten zullen hierna kort worden toegelicht. 

Drentje (2013): Kopen na de crisis 
Door Drentje is in 2013 in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) onderzoek 
gedaan naar de woningmarkt. Als onderdeel van dit onderzoek is een consumentenenquête onder 
bezoekers van de woningaanbod website www.funda.nl afgenomen. Van de ondervraagden in dit 
onderzoek heeft 23% aangegeven dat ze in 2013 een woning willen kopen. Daarnaast heeft 44% 
aangegeven een woning te willen kopen, maar niet te weten of dat ze dat dit in 2013 kunnen doen. 
Verder heeft 15% aangegeven dat ze wel willen kopen, maar dat ze zeker weten dat dit niet in 2013 
gaat lukken of dit niet willen. 
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Uit het onderzoek blijkt dat de meest voorkomende reden (49% van de ondervraagden) voor het 
niet of moeilijk kunnen vervullen van de woonwens het niet kunnen verkopen van de huidige 
woning is. Verder blijkt dat ongeveer 13% van de ondervraagden geen toereikende hypotheek kan 
verkrijgen en dat 12% wil wachten tot de huizenprijzen verder gedaald zijn. Van de ondervraagden 
vindt 9% kopen een te groot risico vanwege de onzekere woningmarkt.  Verder wacht 8% tot er meer 
duidelijkheid is over de hypotheekregels. De overige ondervraagden geven aan dat de koopintenties 
niet vervuld kunnen worden door persoonlijke omstandigheden, zoals onzekerheid over werk, of 
andere (onbekende) redenen (Drentje, 2013). 

Als onderdeel van het onderzoek is de ondervraagden tevens gevraagd naar zaken die er toe 
bijdragen om de aankoop van een woning aantrekkelijker te maken. Van de ondervraagden heeft de 
grootste groep (26%) aangegeven dat het aantrekkelijker wordt om een woning te kopen als de 
huizenprijzen niet meer dalen. Hierna volgt het kunnen verkrijgen van een hogere hypotheek met 
24%. Verder wordt aangegeven dat een woning kopen aantrekkelijker wordt indien een andere 
hypotheekvorm gekozen kan worden (15%), als een restschuld in de nieuwe hypotheek 
meegefinancierd kan worden (14%) en als de huidige koopwoning tijdelijk verhuurd kan worden (8%). 
De overige ondervraagden hebben een andere reden opgegeven zoals het verkopen van de huidige 
woning, het wachten op een lagere rente en het anticiperen op een verdere daling van de 
huizenprijzen (Drentje, 2013). 

Companen (2011): Regionaal onderzoek daadwerkelijk verhuisgedrag 2008 en 2009 
De economische crisis heeft daadwerkelijk invloed op de verhuisintenties van woonconsumenten, 
blijkt uit een woonwensenonderzoek van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (Companen, 
2011). Vanwege de crisis en de plannen van de overheid besluiten diverse woonconsumenten om 
niet te verhuizen naar een (andere) koopwoning. Volgens het onderzoek van SRE zijn er diverse 
redenen om de aanschaf van een koopwoning uit te stellen. Deze redenen zijn het niet kunnen 
verkrijgen van een hypotheek of een niet-toereikende hypotheek, verwachte problemen bij de 
verkoop van de huidige woning, onzekerheid over de aftrekbaarheid van de hypotheekrente en 
onzekerheid over het behoud van werk (Companen, 2011). Helaas zijn in het onderzoek van SRE 
geen percentages gepubliceerd en kunnen dus geen uitspraken worden gedaan over de mate van 
voorkomendheid van deze redenen. 

Boumeester en Lamain (2014): Eigen Huis Marktindicator, eerste kwartaal 2014 
Ieder kwartaal wordt door Boumeester en Lamain in opdracht van Vereniging Eigen Huis onderzoek 
gedaan naar de woningmarkt. Dit onderzoek geeft inzicht in het vertrouwen van woonconsumenten 
in de woningmarkt, gebaseerd op waarnemingen van een enquête die is afgenomen onder 
woonconsumenten (Boumeester & Lamain, 2014). In het onderzoek is aan de ondervraagden 
gevraagd of het momenteel een gunstig of ongunstig moment is om een woning te kopen, hiervan 
geeft 53% aan dat het momenteel een (zeer) gunstig moment is om een woning aan te schaffen. 
Daarnaast geeft 16% aan dat sprake is van een (zeer) ongunstig moment. De overige 31% geeft aan 
momenteel neutraal te zijn en is van mening dat de omstandigheden goed noch slecht zijn 
(Boumeester & Lamain, 2014). 

De ondervraagden die het momenteel een (zeer) ongunstig moment vinden om een woning te 
kopen geven hiervoor als reden aan dat de huishoudeninkomens onder druk staan (47%) en dat 
sprake is van ongunstige economische omstandigheden (45%). Verder wordt de slechte 
verkoopbaarheid van koopwoningen (39%) en de daling van de huizenprijzen (20%) als reden 
opgegeven. Daarnaast wordt de kans op een stijgende hypotheekrente (9%) en een hoge rentestand 
(8%) genoemd. De ondervraagden die het momenteel een (zeer) gunstig moment vinden om een 
woning te kopen geven aan dat ruime aanbod van koopwoningen (67%) en de verbeterde 
betaalbaarheid van een koopwoning (58%) een rol spelen. Verder wordt de lage rentestand (42%) en 
de te verwachte stijging van de huren (16%) als reden genoemd. 
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Conclusie onderzoeken 
De redenen die naar voren komen uit de onderzoeken zijn te verdelen naar persoonlijke redenen en 
financiële redenen. Deze redenen hebben voornamelijk betrekking op het uitstellen van de 
koopintentie. Uit de onderzoeken lijkt naar voren te komen dat het niet kunnen vervullen van 
koopintenties voor een groot deel te wijten is aan financiële omstandigheden. Met name het 
kunnen verkrijgen van een toereikende en betaalbare hypotheek is van belang om de koopwens 
daadwerkelijk te kunnen realiseren. Uit de redenen blijkt daarnaast dat onzekerheid ten aanzien van 
hypotheekregels ook van invloed is op het realiseren van de koopwens. 

De gebruikte onderzoeken zijn allen voor de invoering van de nieuwe hypotheekregels (1 januari 
2013) uitgevoerd, waardoor de resultaten naar verwachting beïnvloed zijn door de onzekerheid over 
de hypotheekregels.  Met ingang van deze nieuwe regelingen per 1 januari 2013 is er voor de 
komende jaren meer duidelijkheid over de hypotheekregels. Naar verwachting zal de onzekerheid 
over de hypotheekregels dankzij de nieuwe regelingen verminderd zijn. Echter, het is de vraag of dit 
ook leidt tot een toename in het aantal woningverkopen. 

3.6 Resumé 
Om een beeld te kunnen krijgen van de Nederlandse woningkoper zijn structurele kenmerken van 
woningeigenaren beschreven. De gemiddelde woningkoper in Nederland heeft een leeftijd tussen 
de 25 en 65 jaar en de huishoudenssituatie betreft voornamelijk paren met en zonder kinderen. 
Daarnaast is 88% van de woningeigenaren van autochtone afkomst en heeft het grootste deel van 
de woningeigenaren een bruto-inkomen tussen de € 40.000,- en € 60.000,- per jaar. Verder heeft 57% 
van alle bewoonde koopwoningen een WOZ-waarde tussen de € 150.000,- en € 300.000,-.  In 2011 zijn 
135.240 huishoudens verhuisd naar een koopwoning. Hiervan zijn 36.160 huishoudens een startend 
huishouden. De overige verhuizingen betreffen doorstromers. Een groot deel (47%) van deze 
doorstromers is van een koopwoning verhuisd naar een andere koopwoning. Verder is 52% van de 
verhuisde doorstromers van een huurwoning naar een koopwoning verhuisd. Slechts 1% van de 
huishoudens is vanuit een niet-zelfstandige woning verhuisd naar een koopwoning. De 
huishoudenssamenstelling van de naar een koopwoning verhuisde starters en doorstromers 
verschilt onderling. De starters zijn met name eenpersoonshuishoudens. De doorstromers zijn 
voornamelijk paren (met en zonder kinderen). De gemiddelde leeftijd van de in 2011 naar een 
koopwoning verhuisde personen ligt tussen de 25 en 45 jaar en een gemiddeld verhuisd huishouden 
heeft een jaarinkomen van € 50.000,- of meer. 

Het gemiddelde eigen vermogen van de Nederlandse inwoner is sinds het uitbreken van de 
economische crisis in 2008 aan een daling onderhevig. Daarnaast is de hoogte van het eigen 
vermogen gerelateerd aan leeftijd. Het gemiddelde besteedbare inkomen van inwoners in 
Nederland is daarentegen sinds het uitbreken van de crisis relatief gelijk gebleven. Het inkomen en 
het eigen vermogen van potentiële kopers is van belang bij de aanschaf van een huis. Het kopen van 
een woning brengt financiële verplichtingen en risico’s met zich mee, waardoor een woning kopen 
niet voor alle woonconsumenten mogelijk is. Als gevolg van de crisis kunnen woonconsumenten te 
maken krijgen met een restschuld, wat het kopen van een andere koopwoning lastiger maakt.  

Het kunnen verkrijgen van een hypotheek speelt in Nederland een grote rol bij de aanschaf van een 
woning. De regels voor het verkrijgen van een hypotheek zijn de laatste jaren steeds strenger 
geworden, waardoor het lastig wordt om een (toereikende) hypotheek te kunnen krijgen. Een 
belangrijk fiscaal voordeel van een eigen woning is de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Deze 
aftrekbaarheid resulteert voor huizenbezitters in een verlaging van de (netto) woonlasten. Met 
ingang van 1 januari 2013 zijn de voorwaarden van de hypotheekrente aftrek gewijzigd. De maximale 
hoogte van een hypotheek daalt daarnaast jaarlijks. Deze is afhankelijk van de verhouding tot het 
inkomen en de verhouding tot de waarde van de woning. Dit betekent dat een potentiële koper met 
een gelijkblijvend inkomen jaarlijks een minder hoge hypotheek kan verkrijgen. Bij het afsluiten van 
een hypotheek kan gekozen worden voor verschillende hypotheekvormen. Naast de keuze tussen 
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deze hypotheekvormen bestaat er ook de mogelijkheid om deze af te sluiten met Nationale 
Hypotheek Garantie. Dit is een regeling die woningkopers beschermt tegen de kans op een 
eventuele restschuld. Tot slot bestaan er nog diverse andere maatregelen die het eigenwoning bezit 
beïnvloeden. De overdrachtsbelasting, de belasting die betaald moet bij de aanschaf van een 
woning, is in 2011 verlaagd om het kopen van een woning aantrekkelijker te maken. Om het kopen 
van een woning voor starters eenvoudiger te maken bestaat de Starterslening. Dit betreft een 
aanvulling op de hypotheek om voor starters het kopen van een woning meer bereikbaar te maken. 
Daarnaast bestaan er ook diverse garanties die de risico’s van het eigenwoning bezit verminderen 
en worden sociale huurwoningen met een maximale korting van 10% onder de marktwaarde 
verkocht. 

Als de woonwens niet overeen komt met de huidige woonsituatie, is sprake van residential stress. 
De persoonlijke voorkeuren en triggers van een (potentiële) woningkopers vormen samen met de 
levensloopontwikkelingen een beeld van de ideale woonsituatie. De hulpbronnen en restricties 
beïnvloeden een eventuele realisatie van deze woonwens. Om met residential stress om te gaan 
bestaan drie manieren: verhuizen naar een woning die voldoet aan de woonwensen, de huidige 
woning aanpassen zodat deze voldoet aan de woonwensen of het aanpassen en/of bijstellen van de 
woonwensen. Deze drie mogelijkheden zijn daarbij afhankelijk van hulpbronnen en restricties. 

Diverse onderzoeken tonen aan dat in tijden van crisis het lastiger is om een koopwens te kunnen 
realiseren. De afgelopen jaren is de kloof tussen het hebben van een koopwens en de aanschaf van 
een woning vergroot. Voor het niet kunnen realiseren van de koopwens (intentie) kunnen diverse 
redenen bestaan. Deze redenen kunnen verdeeld worden in persoonlijke en financiële redenen. Het 
niet kunnen verkrijgen van een (toereikende) hypotheek en het niet kunnen verkopen van de 
huidige woning zijn veel voorkomende redenen voor het niet kunnen realiseren van de koopintentie. 
Daarnaast brengt het kopen van een woning veel onzekerheid en zorgen met zich mee, waardoor 
sommige potentiële woningkopers de aanschaf van een woning uitstellen. 
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Hoofdstuk 4: Theorie: het koopproces en koopgedrag 

Dit hoofdstuk betreft een beschrijving van een theoretisch model waarmee 
inzicht in het koopproces van (potentiële) woningkopers wordt verkregen. 
Allereerst wordt het doel van het hoofdstuk en het psychologische model van 
besluitvorming toegelicht. Hierna wordt een algemene beschrijving van het 
gebruikte model gegeven, de Theory of Planned Behavior. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een aangepast en ingevuld model van de Theory of 
Planned Behavior dat gebruikt kan worden als interpretatiekader voor het 
koopproces en koopgedrag van (potentiële) woningkopers. 

 

4.1 Introductie theorie 
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag “Hoe uit het koopgedrag van 
woonconsumenten zich en hoe verloopt het?” is inzicht in het proces van het vormen van een 
koopintentie en het uiteindelijke koopgedrag nodig. Om een goed beeld te krijgen van het proces 
dat een (potentiële) woningkoper doorloopt om een woning te kopen wordt gebruik gemaakt van 
een psychologisch model, de Theory of Planned Behavior. 

Het theoretisch model biedt inzicht in het proces en maakt het mogelijk om het proces van 
woonconsumenten met betrekking tot koopintenties en koopgedrag te kunnen verklaren. In het 
model komen de voor het onderzoek relevante factoren aan bod en de relaties in het 
oorspronkelijke model (figuur 4.1) zijn uitvoerig onderzocht en onderbouwd in de literatuur. Het 
model kan voor het onderzoek gebruikt worden als interpretatiekader en leidraad om het 
koopgedrag en de vorming van koopintenties van potentiële kopers beter in beeld te kunnen 
brengen. 

In dit hoofdstuk komt eerst een algemene introductie over de Theory of Planned Behavior aan bod 
(paragraaf 4.2). Het ontstaan en de werking van het originele model zal worden uitgelegd. 
Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van een later aangepast en uitgebreid model. Hierna zal 
het model worden toegepast op het afstudeeronderzoek en wordt de vergaarde kennis uit 
hoofdstuk twee en drie ingevuld in het model (paragraaf 4.3). Het ingevulde model zal in het vervolg 
van het afstudeeronderzoek als interpretatiekader en als leidraad gebruikt worden voor het 
onderzoek onder woonconsumenten. 

4.2 Theory of Planned Behavior 
De Theory of Planned Behavior is ontwikkeld door Fishbein en Ajzen (1991). Het is een psychologisch 
model van besluitvorming en het theoretisch model maakt het mogelijk om gedrag te verklaren aan 
de hand van intenties die personen hebben om het gedrag ook daadwerkelijk te vertonen. Het 
model (figuur 4.1) geeft een verbeelding van het proces dat leidt tot gedrag. 

Ajzen (2004) stelt dat menselijk gedrag geleid wordt door de intenties voor het gedrag en de 
werkelijk aanwezige controle hierover. De werkelijke aanwezige controle heeft betrekking op de 
werkelijke vaardigheid en mogelijkheid om het gedrag te kunnen realiseren. De verwachting van 
Ajzen (2004) is dat indien de intentie en de werkelijke controle en mogelijkheden in voldoende mate 
aanwezig zijn, het gedrag daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Verder stelt Ajzen (2004) dat 
verondersteld wordt dat intenties direct voorafgaan aan het gedrag. 

De gedragsintentie verwijst naar de persoonlijke intentie om bepaald gedrag uit te voeren. Deze 
intentie is het directe gevolg van drie factoren: de houdingen en voorkeuren ten aanzien van het 
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gedrag, de subjectieve normen ten aanzien van het gedrag en de mate van verwachte controle over 
het gedrag. Ajzen (2004) stelt dat hoe gunstiger de houding en subjectieve norm zijn en hoe groter 
de verwachte controle is, des te sterker de intentie is om het betrokken gedrag uit te voeren.  

Houdingen zijn te beschouwen als meningen ten opzichte van het gedrag of het object van het 
gedrag. Bijvoorbeeld bij het kopen van een woning is er sprake van een mening over het kopen (het 
gedrag) of over de woning (het object). Bij een voorkeur is sprake van een meer positieve mening 
ten opzichte van gedrag in vergelijking met ander gedrag (Heijs, 2007). Subjectieve normen 
beïnvloeden de intentie van een persoon om het gedrag te realiseren en zijn een persoonlijke 
vertaling van de normen van de sociale omgeving. Het gaat om de bereidheid om het gedrag aan te 
passen aan de verwachte mening van de omgeving ten aanzien van het gedrag. Deze subjectieve 
normen resulteren in een persoonlijke afweging om het gedrag te realiseren of te vermijden (Ajzen, 
1991). De verwachte controle bestaat uit het waargenomen gemak of de moeite van het uitvoeren 
van het gedrag en het persoonlijke gevoel van controle over het uitvoeren van dit gedrag. 
Ervaringen uit het verleden spelen bij de verwachte controle een rol. Door deze ervaringen kunnen 
te verwachte belemmeringen en obstakels om het gedrag niet te kunnen realiseren gereflecteerd 
worden (Ajzen, 1991). 

De houdingen en voorkeuren, subjectieve normen en verwachte controle komen voort uit diverse 
overwegingen. Deze overwegingen bestaan uit gedachten over de eigenschappen van het gedrag, 
zogenaamde “beliefs”. De houdingen en voorkeuren houden verband met overtuigingen over de 
verwachte uitkomsten van het gedrag en de waardering van deze uitkomsten (behavioral beliefs). 
Bijvoorbeeld: wat levert het gedrag op en hoe belangrijk is dat? Subjectieve normen komen voort uit 
overtuigingen over de normen van anderen en de motivatie om aan deze normen te voldoen 
(normative beliefs). Bijvoorbeeld: wat vinden anderen van het gedrag en in hoeverre wil men 
daaraan voldoen? De verwachte controle bestaat uit de ingeschatte mogelijkheden om het gedrag 
te kunnen realiseren en de mate van controle daarover (control beliefs). Bijvoorbeeld: kan het 
gedrag uitgevoerd worden en wat is de persoonlijke verwachting hiervan? (Ajzen, 2004). 

 

 

In latere publicaties van Ajzen (2001) is een toevoeging aan het originele model gedaan, namelijk 
kennis, waarden en emoties. De door Ajzen (2001) toegevoegde concepten kennis, waarden en 
emoties beïnvloeden de eerder beschreven beliefs en uiteindelijk ook de houding en voorkeuren, 
subjectieve normen en verwachte controle. Kennis (cognition, knowledge) is te omschrijven als de 
bestaande kennis en ervaring van een persoon. Waarden (values) zijn de algemene (levens)waarden 

Figuur 4.1: model Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2004) 
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en doelen die een persoon nastreeft. Emoties (affect) zijn de emoties die van invloed zijn op het hele 
proces (Ajzen, 2001). 

Aangepast en uitgebreid model Theory of Planned Behavior 
De door Fishbein en Ajzen ontwikkelde Theory of Planned Behavior maakt het mogelijk om gedrag 
te verklaren aan de hand van intenties die personen hebben om het gedrag ook daadwerkelijk te 
vertonen. De intenties voor het gedrag ontstaan aan de hand van de eerder besproken factoren; 
houding ten aanzien van het gedrag, subjectieve normen en verwachte controle (Ajzen, 1991). Aan 
het originele model van Ajzen zijn door Heijs (2006; 2007) enkele concepten toegevoegd, namelijk 
gewoonten, persoonskenmerken (personal and household) en de omgeving (environment). Figuur 
4.2 geeft een verbeelding van het aangepaste model dat in dit onderzoek verder gebruikt zal 
worden. 

 

 

Gedrag (behavior / actual choice) is volgens het door Heijs (2006; 2007) aangepaste model het 
directe gevolg van drie factoren: intenties of plannen voor het gedrag, gewoonten (habits) en de 
werkelijke controle en mogelijkheden om het gedrag te vertonen (actual control / opportunities). 
Gewoonten (habits) hebben betrekking op gedrag dat min of meer automatisch plaatsvindt. Deze 
gewoonten hebben volgens het model invloed op twee verschillende manieren, bewust en 
onbewust. Via intenties werken de gewoonten op een bewuste manier. Een persoon kijkt 
bijvoorbeeld naar een boerderij, omdat de intentie is om een boerderij te kopen. Gewoonten 
kunnen daarnaast op een onbewuste manier werken via het gedrag. Een persoon met een 
plattelandsachtergrond focust bijvoorbeeld automatisch op een boerderij zonder andere opties te 
overwegen, omdat hij gewend is in een boerderij te wonen (Heijs, Carton, Smeets, & van Gemert, 
2005; Heijs, 2007). 

De persoonskenmerken hebben betrekking op de persoonlijke en huishoudenssituatie. Dit zijn 
demografische, psychologische, fysieke, economische, sociale en culturele kenmerken, zoals de 
huishoudenssamenstelling (demografisch), gezondheid (fysiek) en inkomen (economisch). De 

Figuur 4.2: aangepast model (Heijs, Carton, Smeets, & van Gemert, 2005; Heijs, 2006; Heijs, 2007) 
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omgeving bestaat uit de fysieke, sociale en organisatorische omgeving, zoals de locatie van de 
woning (fysiek), aanwezigheid van familie en vrienden (sociaal) en regels (organisatorisch). Deze 
twee soorten variabelen beïnvloeden het gehele proces dat in de theorie besproken wordt en 
kunnen een effect hebben op alle afzonderlijke variabelen in het model. Daarbij kunnen zij ook 
werken als bemiddelende factor in verbanden tussen variabelen (Heijs, Carton, Smeets, & van 
Gemert, 2005; Heijs, 2007). 

Om de werking van het model beter te verduidelijken, wordt het model hierna van rechts naar links 
met voorbeelden toegelicht. De betekenis van de verschillende elementen is hier voorafgaand 
uitgebreider toegelicht. Om de uitleg nog verder te verduidelijken is in tabel 4.1 een overzicht 
gegeven van alle onderdelen van het model. Dit door Heijs, Carton, Smeets en van Gemert (2005) 
gebruikte schema geeft aan de hand van duidelijke voorbeelden meer inzicht in de betekenis van de 
verschillende onderdelen uit het model. 

Voorbeeld werking van het model 
In het voorbeeld staat het huren of kopen van een woning in het centrum centraal (het gedrag). Dit 
gedrag wordt beïnvloed door de gewoonten van deze persoon (ik kijk eigenlijk altijd automatisch 
naar een woning in het centrum), de intentie om het gedrag te vertonen (ik wil in het centrum gaan 
wonen) en de werkelijke controle en mogelijkheden (er zijn mogelijkheden om in het centrum te 
wonen). 

De intentie om het gedrag te vertonen ontstaat aan de hand van de gewoonten van de persoon, de 
houdingen en voorkeuren ten opzichte van het gedrag (ik vind wonen in het centrum aantrekkelijk 
& ik vind wonen in het centrum aantrekkelijker dan in een buitenwijk), de subjectieve normen (ik 
vind dat ik in het centrum zou moeten wonen) en de verwachte controle (ik denk wel dat ik in het 
centrum kan gaan wonen). 

De houdingen en voorkeuren, subjectieve normen en verwachte controle zijn gebaseerd op 
overtuigingen (beliefs). Dit zijn gedachten over de eigenschappen van het gedrag. De houding en 
voorkeuren houden verband met gedragsovertuigingen (behavioral beliefs) ten aanzien van de 
effecten van het geplande gedrag (ik denk dat wonen in het centrum afleiding biedt & ik vind 
afleiding positief). De subjectieve normen houden verband met de normen die de sociale omgeving 
hanteert ten aanzien van het gedrag en de waardering van deze sociale normen (normative beliefs; 
mijn vrienden vinden dat je in het centrum moet wonen & ik wil me voegen naar de mening van mijn 
vrienden). De verwachte controle ontstaat uit een combinatie van de waargenomen mogelijkheden 
en de ingeschatte invloed van die mogelijkheden om het gedrag te vertonen (control beliefs; ik kan 
voor woningen in het centrum inschrijven & ik denk dat de wachtlijst voor die woningen kort is). 

De overtuigingen (beliefs) en gewoonten zijn vervolgens weer afhankelijk van kennis (cognition, 
knowledge; ik weet dat bepaalde plekken in het centrum afleiding bieden), algemene waarden of 
doelen die men in het leven nastreeft (values; een gevarieerd leven met afleiding is voor mij een 
belangrijk doel) en emoties (affect, emotions; ik vind die plekken leuk, de mensen daar aardig). 

De persoonlijke en huishoudenskenmerken en de kenmerken van de omgeving beïnvloeden het 
gehele proces dat in het model aan bod komt en kunnen werken als een bemiddelende factor in 
relaties. In het voorbeeld hebben de persoonlijke en huishoudenskenmerken betrekking op de 
gezinssamenstelling behorend tot de doelgroep (demografisch), lichamelijke gezondheid in verband 
met toegankelijkheid (fysiek) en voldoende budget (economisch). De omgevingskenmerken hebben 
betrekking op de beschikbaarheid van voldoende bergruimte (fysiek), aanwezigheid van een 
ballotagecommissie (sociaal) en regels voor huisdieren (organisatorisch). 
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4.3 Koopproces en koopgedrag van (potentiële) woningkopers 
Door de Theory of Planned Behavior te gebruiken voor het koopproces en koopgedrag van 
(potentiële) woningkopers, ontstaat een geschikt model om dit proces en het gedrag in beeld te 
kunnen brengen. Het toegepaste model (figuur 4.3) geeft een verbeelding van het koopproces dat 
mogelijk leidt tot het gedrag (het kopen van een woning). De intentie om een woning te kopen is 
daarbij afhankelijk van de gewoonten, houdingen en voorkeuren, subjectieve normen en verwachte 
controle ten aanzien van het kopen van een woning.  

De door Ajzen (2001) en Heijs (2006; 2007) gedane aanpassingen zijn overgenomen in het 
onderzoek. Het concept persoonskenmerken is vertaald naar structurele huishoudens- en 
persoonskenmerken van (potentiële) woningkopers. Het concept omgeving is vertaald naar de 
kenmerken en ontwikkelingen van de (regionale) woningmarkt en de locatie van de (gewenste) 
woning. 

In vergelijking met het door Heijs (2006; 2007) aangepaste model is de relatie tussen gewoonten en 
het werkelijke gedrag weggelaten. Aangezien de verwachting is dat er geen onbewuste gewoonten 
bestaan bij het kopen van een woning, is deze relatie niet in het toegepaste model opgenomen. 

Om de inhoud van het toegepaste model te verduidelijken en een beeld te schetsen van mogelijke 
antwoorden, is in tabel 4.2 een overzicht te vinden van alle onderdelen van het model, toegepast op 
het onderzoek. Deze onderdelen worden aan de hand van relevante voorbeelden besproken. De 
voorbeelden hebben betrekking op het kopen van een woning en geven een idee over de mogelijke 
antwoorden per variabele. 

  

Tabel 4.1: voorbeelden van onderdelen van het model (Heijs, Carton, Smeets, & van Gemert, 2005) 
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Onderdelen Voorbeeld 

Gedrag Ik koop een woning. 
Intentie Ik wil een woning kopen. 
Gewoonte Ik kijk automatisch naar koopwoningen. 
Werkelijke controle Ik heb mogelijkheden om een woning te kopen. 
Houding Ik vind het bezitten van een eigen woning aantrekkelijk. 
Voorkeur Ik vind een koopwoning aantrekkelijker dan een huurwoning. 
Belief: effect Ik denk dat een koopwoning zekerheid biedt. 
Belief: waardering Ik vind zekerheid positief. 
Subjectieve normen Ik vind dat ik een woning moet kopen. 
Belief: norm anderen Mijn omgeving vindt dat ik een woning moet kopen. 
Belief: motivatie Ik wil me voegen naar de mening van mijn omgeving. 
Waargenomen controle Ik denk dat ik een woning kan kopen. 
Belief: mogelijkheden Ik kan een hypotheek verkrijgen. 
Belief: invloed Ik denk dat mijn hypotheek toereikend is om een woning naar wens te 

kopen. 
Kennis Ik weet dat het kopen van een woning mij zekerheid over woonlasten geeft. 
Emotie Ik vind het fijn om zekerheid over mijn woonlasten te hebben. 
Waarden Het bezitten van een eigen woning en zekerheid over mijn woonlasten is 

voor mij belangrijk. 

Figuur 4.3: toegepast model Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991; Ajzen, 2001; Heijs, 2006; 
Heijs, 2007; eigen bewerking) 

Tabel 4.2: toegepaste onderdelen van het gebruikte model (Heijs, Carton, Smeets, & van Gemert, 
2005; Heijs, 2007; eigen bewerking) 
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In het tweede en derde hoofdstuk is kennis over de woningmarkt, het koopproces en het 
koopgedrag van woningkopers verzameld. Om een goed en overzichtelijk beeld te krijgen van de 
bekende en nog onbekende informatie, is een tabel opgesteld met (benodigde) kennis over het 
toegepaste model. Per variabele is in tabel 4.3 aangegeven welke informatie al bekend is en welke 
informatie nog ontbreekt. Om de bekende informatie te kunnen controleren en de onbekende 
informatie aan te kunnen vullen is aanvullend onderzoek onder woonconsumenten nodig, waardoor 
het benodigde inzicht in het proces verkregen kan worden. De ingevulde tabel (4.3) kan gebruikt 
worden voor de invulling van het vervolg van het onderzoek. Dit komt in de komende hoofdstukken 
verder aan bod. 

Onderdelen Bekende informatie Onbekende informatie 

Gedrag - Kopen van een woning 
- Niet kopen 
        -> Koopwens uitstellen 
        -> Koopwens bijstellen 
        -> Aanpassen huidige woning 
             aan woonwens 

Controleren van de bekende 
informatie. 

Intentie  Welke soorten relevante 
koopintenties bestaan er? 

Gewoonten  - Welke relevante gewoonten zijn 
van invloed op het kopen van een 
woning en spelen een rol in het 
zoekproces? 
- Waarom spelen deze factoren 
een rol en hoe zijn deze te 
beïnvloeden? 

Werkelijke controle Hulpbronnen en restricties, zoals: 
- Eigen vermogen en inkomen 
- Hypotheek(regelingen) 
- Hypotheekrenteaftrek 
- Overige stimulerende maatregelen 

- Welke omstandigheden zijn er 
nodig om de koopwens te kunnen 
realiseren? 
- Waarom spelen deze 
omstandigheden een rol en hoe 
zijn deze te beïnvloeden? 

Houding  - Hoe belangrijk is de houding van 
een persoon voor de  sterkte van 
de koopintentie? 
- Waarom spelen deze factoren 
een rol en hoe zijn deze te 
beïnvloeden? 

Gedragsovertuigingen / 
Argumenten 

 - Welke effecten verwachten 
personen met een koopintentie 
over de aankoop van een woning? 
- Hoe worden de effecten van het 
aankopen van een woning 
gewaardeerd? 
- Hoe belangrijk zijn deze 
gedragsovertuigingen voor de 
koopintentie? 
-Waarom zijn deze factoren van 
invloed? 
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- Hoe zijn deze factoren te 
beïnvloeden? 

Subjectieve normen  - Welke subjectieve normen 
bestaan er ten aanzien van het 
kopen van een woning? 
- Hoe belangrijk zijn deze 
subjectieve normen voor de 
koopintentie? 
-Waarom is deze subjectieve norm 
van invloed? 
- Hoe is de subjectieve norm te 
beïnvloeden? 

Normen sociale omgeving  - Welke meningen van de sociale 
omgeving bestaan er over de 
koopintentie? 
- Hoe worden deze meningen 
gewaardeerd? 
- Hoe belangrijk is de mening van 
de sociale omgeving voor de 
koopintentie? 
-Waarom zijn deze meningen van 
invloed? 
- Hoe zijn deze meningen te 
beïnvloeden? 

Waargenomen controle Hulpbronnen en restricties, zoals: 
- Eigen vermogen en inkomen 
- Hypotheek(regelingen) 
- Hypotheekrenteaftrek 
- Overige stimulerende maatregelen 

- Wat is de verwachte controle op 
het realiseren van de koopwens? 
- Hoe belangrijk is deze verwachte 
controle voor de sterkte van de 
koopintentie? 
-Waarom zijn deze factoren van 
invloed? 
- Hoe zijn deze factoren te 
beïnvloeden? 

Overtuigingen controle Hulpbronnen en restricties, zoals: 
- Eigen vermogen en inkomen 
- Hypotheek(regelingen) 
- Hypotheekrenteaftrek 
- Overige stimulerende maatregelen 

- Welke mogelijkheden om een 
woning te kopen en te financieren 
bestaan er? 
- Hoe groot is de mate van 
controle op de mogelijkheden om 
een woning te kunnen kopen? 
- Hoe belangrijk is deze 
inschatting voor de koopintentie?  
-Waarom zijn deze factoren van 
invloed? 
- Hoe zijn deze factoren te 
beïnvloeden? 

Kennis - Hypothecaire kennis 
- Kennis over (regionale) 
woningmarkt 

- Welke soorten kennis ten 
aanzien van het kopen van een 
woning zijn relevant? 
- Hoe belangrijk zijn deze soorten 
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- Kennis over het bezitten van een 
koopwoning 

kennis voor de sterkte van de 
koopintentie? 
-Waarom zijn deze factoren van 
invloed? 
- Hoe zijn deze factoren te 
beïnvloeden? 

Waarden  - Welke (algemene) waarden ten 
opzichte van het kopen van een 
woning zijn relevant? 
- Hoe belangrijk zijn deze waarden 
voor de sterkte van de 
koopintentie? 
 -Waarom zijn deze factoren van 
invloed? 
- Hoe zijn deze factoren te 
beïnvloeden? 

Emotie  - Welke emoties ten aanzien van 
het kopen van een woning zijn 
relevant? 
- Hoe belangrijk zijn deze emoties 
voor de sterkte van de 
koopintentie? 
-Waarom zijn deze factoren van 
invloed? 
- Hoe zijn deze factoren te 
beïnvloeden? 

Structurele huishoudens- 
en persoonskenmerken 

- Kennis over kopers in Nederland. 
- Huishoudenssituatie 
- Leeftijd 
- Opleidingsniveau 
- Inkomen 
- Etnische afkomst 
- Sociale omgeving 

Wat zijn relevante structurele 
huishoudens- en 
persoonskenmerken van 
(potentiële) woningkopers? 
- Hoe belangrijk zijn deze factoren 
voor de sterkte van de 
koopintentie? 
-Waarom zijn deze factoren van 
invloed? 
- Hoe zijn deze factoren te 
beïnvloeden? 

Situatie: 
woningmarktkenmerken, 
ontwikkelingen, locatie en 
woningkenmerken 

- Bereikbaarheid en beschikbaarheid 
van woningen in Nederland en de 
doorstroming op de woningmarkt. 
- Demografische, sociaal-
economische, politieke en sociaal-
culturele kenmerken van de 
woningmarkt. 
- Hulpbronnen en restricties die van 
invloed zijn. 
- De voorkeur voor een koopwoning 
ontstaat aan de hand van regionale 
(woningmarkt)verschillen. 

- Welke factoren met betrekking 
tot de kenmerken van de 
woningmarkt zijn van invloed op 
het koopproces? 
- Welke factoren met betrekking 
tot de ontwikkelingen van de 
woningmarkt zijn van invloed op 
het koopproces? 
- Welke factoren met betrekking 
tot de locatie van de (gewenste) 
woning zijn van invloed op het 
koopproces? 
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- Welke woningkenmerken van de 
huidige en/of toekomstige woning 
zijn van invloed op het 
koopproces? 
- Hoe belangrijk zijn al deze 
factoren voor de sterkte van de 
koopintentie? 
-Waarom zijn deze factoren van 
invloed? 
- Hoe zijn deze factoren te 
beïnvloeden? 

 

4.3 Resumé 
De Theory of Planned Behavior is een theorie die het mogelijk maakt om gedrag te verklaren aan de 
hand van intenties die personen hebben om het gedrag daadwerkelijk te vertonen. De theorie is 
oorspronkelijk ontwikkeld door Fishbein en Ajzen (1991). In deze theorie wordt er vanuit gegaan dat 
intenties ontstaan aan de hand van de houding ten aanzien van het gedrag, de subjectieve normen 
en de verwachte controle. Hierop zijn vervolgens overtuigingen (beliefs) van invloed. De werkelijke 
controle en mogelijkheden beïnvloeden de uiteindelijke realisatie van de intentie. In latere literatuur 
is door Ajzen (2001) een aanpassing aan het model gedaan. De concepten kennis, waarden en 
emoties ten aanzien van het gedrag zijn door Ajzen (2001) aan het model toegevoegd. Deze 
toegevoegde concepten (kennis, waarden en emoties) beïnvloeden de beliefs 

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van het door Heijs (2006; 2007) aangepaste model van 
Ajzen. Heijs (2006; 2007) heeft de concepten gewoonten (habits), persoons- en huishoudens-
kenmerken en de omgeving toegevoegd aan het model. De concepten persoons- en 
huishoudenskenmerken en de omgeving beïnvloeden het gehele proces en de individuele 
verbanden in het model. De gewoonten ten aanzien van het gedrag beïnvloeden vervolgens de 
intenties op een bewuste manier en het gedrag op een onbewuste manier. Daarbij is het 
onwaarschijnlijk dat bij het kopen van een woning  gewoonten op een onbewuste manier een rol 
spelen. 

Het model houdt rekening met veel invloeden en factoren die relevant zijn voor het koopproces en 
koopgedrag van (potentiële) woningkopers. De relaties in het oorspronkelijke model van Ajzen zijn 
uitvoerig onderzocht en onderbouwd. Door het model toe te passen op het koopproces van 
(potentiële) woningkopers ontstaat een interpretatiekader dat gebruikt kan worden voor het 
vervolg van het onderzoek. Van enkele variabelen is in voorgaande hoofdstukken al kennis 
verzameld. De bekende en nog onbekende variabelen en relaties moeten door middel van een 
onderzoek onder woonconsumenten gecontroleerd en aangevuld worden. De resultaten van het 
onderzoek onder woonconsumenten kunnen samen met de kennis uit het literatuuronderzoek meer 
inzicht in het koopproces en koopgedrag van woningkopers creëren. 

Tabel 4.3: bekende en onbekende informatie toegepast model 
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Hoofdstuk 5: Kwalitatief onderzoek (potentiële) kopers 

Dit hoofdstuk betreft een beschrijving van het aanvullende onderzoek onder 
woonconsumenten dat nodig is om de bekende en onbekende kennis over het 
koopproces en koopgedrag van (potentiële) kopers te kunnen controleren en 
aanvullen. Allereerst wordt de motivatie voor het aanvullende onderzoek en 
de opzet van het veldwerk besproken. Hierna wordt de methode voor de 
dataverzameling toegelicht. Vervolgens wordt de onderzoekspopulatie 
beschreven en het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van de 
resultaten van het onderzoek per variabele. 

 

5.1 Aanvullend onderzoek onder woonconsumenten 
Het afstudeeronderzoek heeft als doel om meer inzicht te verkrijgen in de factoren die van invloed 
zijn op de intentie om een woning te kopen en de daadwerkelijke beslissing om een woning te 
kopen. De te verzamelen informatie kan gebruikt worden om advies voor woningmarktbeleid uit te 
brengen en oplossingen te bieden die de frequentie van woningverkopen kunnen verhogen. 

De reeds verzamelde kennis (hoofdstuk twee en drie) is in het vierde hoofdstuk ingebracht in een 
psychologisch model, de Theory of Planned Behavior. In dit hoofdstuk is een tabel opgenomen 
(tabel 4.3) waarin een overzicht is gegeven van de bekende en onbekende informatie. Deze kennis 
moet gecontroleerd en aangevuld worden, waarvoor aanvullend onderzoek onder 
woonconsumenten nodig is. Gezien de omvang van de vragen en de diepgang van het onderzoek is 
ervoor gekozen om woonconsumenten te interviewen en op deze manier de informatie te 
verzamelen. De verwachting is dat deze diepte-interviews samen met de literatuurstudie toereikend 
zullen zijn om het koopproces en koopgedrag van woonconsumenten goed in kaart te kunnen 
brengen. 

5.2 Methode 
Door vragen te stellen gedurende de interviews over welke factoren van invloed zijn op de 
koopplannen, wordt inzicht verkregen in welke factoren een rol spelen. Daarnaast kan inzicht 
verkregen worden in welke factoren de koopintentie het sterkst beïnvloeden door vragen te stellen 
over hoe sterk de intentie beïnvloedt wordt door de factor (op een schaal van 0 – 10). Het 
toegepaste model van het koopproces (figuur 4.3) dient hierbij als leidraad voor de volgorde van de 
vragen en de opbouw van de interviews. De interviews zullen opgebouwd worden in twee delen: 

Deel 1: Intentie 
Waar is de intentie van afhankelijk en wat is de sterkte van de onderlinge elementen? En hoe kunnen 
we de sterkte van de intentie laten toenemen? 

Deel 2: Gedrag 
Hoe kunnen we de intentie omzetten naar een koop? Welke beperkingen spelen een rol en hoe 
kunnen we die beperkingen wegnemen? 

Op deze manier ontstaan er per variabele uit het toegepaste model vier interviewvragen: 

• Welke factoren zijn hierop van invloed / zijn hiervoor belangrijk? 
• Wat is het belang hiervan / hoe beïnvloedt dit de sterkte van de intentie? 
• Waarom is dit zo? 
• Hoe is dit te beïnvloeden? 
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Om de interviews op de juiste manier te kunnen uitvoeren, is een interview guide opgesteld als 
richtlijn voor het verloop van de interviews. Tevens zijn in deze interview guide de te beantwoorden 
vragen opgenomen. Deze interview guide is opgesteld aan de hand van het literatuuronderzoek en 
is meerdere malen getest en aangepast. De definitieve interview guide is te vinden in bijlage A. 

Het concept gedragsovertuigingen is voor de interviews ter verduidelijking vertaald naar 
argumenten en redenen. De variabele waarden is niet opgenomen in de interviews, vanwege het 
feit dat dit een te algemene variabele betreft waarbij de vragen buiten het onderzoek omgaan. Naar 
de invloed van waarden op gedrag is al veel onderzoek gedaan, dus dit is in dit onderzoek 
achterwege gelaten. De variabele emoties is ook niet opgenomen in de interviews. Naar 
verwachting zijn vragen over emoties ten aanzien van het kopen van een woning lastig te 
beantwoorden en is het moeilijk om emoties te benoemen die van invloed zijn op het koopproces. 

De eerste deelvraag van het onderzoek luidt: ‘Welke doelgroepen woonconsumenten zijn relevant 
voor dit onderzoek?’. In het eerste hoofdstuk is een aantal voor het afstudeeronderzoek relevante 
doelgroepen geformuleerd. De relevante doelgroepen woonconsumenten zijn: starters op de 
koopmarkt, doorstromers van een huurwoning naar een koopwoning en doorstromers van een 
koopwoning naar een andere koopwoning. Daarnaast is onderscheid te maken tussen 
woonconsumenten op basis van de fase ten opzichte van het kopen van een woning waarin de 
woonconsument zich bevindt. Deze fasen zijn: 

a) Pre-intentie groep: woonconsumenten zonder koopintentie, met een positieve houding ten 
opzichte van de koopwoningmarkt. 

b) Intentiegroep: mogelijke kopers met een koopintentie. 
c) Koopgroep: woonconsumenten die een woning hebben gekocht. 

Doordat de pre-intentie groep nog geen werkelijke koopplannen heeft, is deze groep voor de 
interviews niet relevant. De andere twee groepen, de intentiegroep en koopgroep, zijn relevant 
doordat de ene groep inzicht kan bieden in de beperkingen die er zijn om de koopwens niet te 
kunnen realiseren en de andere groep inzicht kan bieden in welke mogelijkheden doorslaggevend 
geweest zijn om de koopwens te kunnen realiseren. Door het type woonconsument te combineren 
met de fase waarin zij zich bevinden, ontstaan zes combinaties voor het onderzoek relevante 
(potentiële) woningkopers: 

Doelgroepen onderzoek Intentiegroep Koopgroep 
Starters koop X X 
Doorstromers huur -> koop X X 
Doorstromers koop -> koop X X 

 

5.3 Verloop veldwerk 
In totaal zijn 21 interviews afgenomen onder woonconsumenten. Hiervan zijn tien interviews 
afgenomen onder personen of huishoudens met een koopintentie en elf interviews onder personen 
of huishoudens die reeds een woning hebben gekocht. Aangezien de koopplannen betrekking 
hebben op het gezamenlijke huishouden is in het geval van meerpersoonshuishoudens gekozen om 
de hoofdbeslisser(s) van het huishouden te interviewen. De uiteindelijke verdeling van de interviews 
over de verschillende doelgroepen is te vinden in tabel 5.2. 

 

 

Tabel 5.1: relevante doelgroepen interviews 
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Doelgroepen onderzoek Intentiegroep Koopgroep 
Starters koop 4 interviews 3 interviews 
Doorstromers huur -> koop 3 interviews 4 interviews 
Doorstromers koop -> koop 3 interviews 4 interviews 

 

Zoals eerder toegelicht zijn woonconsumenten uit de pre-intentiegroep niet in het onderzoek 
meegenomen, aangezien bij deze doelgroep (nog) geen sprake is van een daadwerkelijke 
koopplannen. Daarbij moet opgemerkt worden dat personen en/of huishoudens de koopplannen 
tijdelijk uitgesteld kunnen hebben, waarbij zij dus eigenlijk in de pre-intentiegroep vallen. Aangezien 
de redenen voor het uitstellen van de plannen zeer nuttig is voor het onderzoek, is er voor gekozen 
om indien mogelijk ook personen te interviewen die de koopplannen (tijdelijk) hebben uitgesteld. 
Van de 21 afgenomen interviews is in vier gevallen sprake van een uitgestelde koopintentie, namelijk 
twee doorstromers van huur naar koop en twee doorstromers van koop naar koop. De redenen 
voor deze uitgestelde koopplannen worden later toegelicht in de resultaten van de interviews. 

De interviews zijn afgenomen in de periode van november 2014 tot en met januari 2015. Gemiddeld 
duurde een interview 45 minuten. Over het algemeen zijn de interviews goed verlopen. Enkele 
vragen bleken lastig om te beantwoorden, maar met extra uitleg en toelichting konden de vragen 
alsnog goed beantwoord worden. De geïnterviewden hadden bijna allemaal moeite om de eerste 
vraag, ‘Wat zijn uw koopplannen?’, te beantwoorden. Dit komt waarschijnlijk doordat de 
koopplannen afhankelijk zijn van alle onderliggende factoren. De meeste ondervraagden hadden 
moeite om de daadwerkelijke factoren die van invloed zijn te benoemen, zonder dat het 
psychologische model eerst is toegelicht. Desondanks zijn de uiteindelijke antwoorden op deze 
vraag een goede eerste indicatie van de meest belangrijke factoren voor de koopplannen. 

Tijdens de interviews zijn aantekeningen gemaakt op basis van de vragen uit de interview guide. 
Deze aantekeningen zijn globaal uitgewerkt per gestelde vraag en verwerkt in een Excel bestand. 
Door de resultaten per doelgroep en per intentie- en koopgroep te verzamelen, konden de 
resultaten overzichtelijk naast elkaar gehouden worden. Dit maakte het eenvoudig om de resultaten 
te analyseren en verwerken. De uitgewerkte resultaten zijn vanwege de omvang niet in de scriptie 
opgenomen. Ter voorbeeld zijn de resultaten van de interviews onder doorstromers van huur naar 
koop die reeds gekocht hebben verwerkt in bijlage B. 

5.4 Resultaten onderzoek (potentiële) kopers 
De resultaten van de interviews worden in deze paragraaf kort per variabele besproken. Deze 
paragraaf betreft een beschrijving van de gegeven antwoorden per variabele. Tevens worden, 
indien relevant, de resultaten per variabele uitgesplitst naar doelgroep. De variabelen worden 
achtereenvolgens besproken, gebaseerd op de volgorde van gestelde vragen in de interviews (zie 
bijlage A voor de interview guide). In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 6, worden de resultaten 
gekoppeld aan de onderzoeksvragen en deelvragen van het onderzoek. 

Koopintenties 
 

“We wilden groter gaan wonen en wilden liever kopen dan huren. Met een koopwoning is het 
echt van jezelf en betaal je iets af, met huren gooi je in die zin geld weg; het zal nooit van jou 
worden.” (Doorstromers van huur naar koop, 29 en 30 jaar) 
 

Uit de afgenomen interviews blijkt dat voor de koopplannen voornamelijk financiële overwegingen, 
huishouden gerelateerde ontwikkelingen en kenmerken van de huidige en toekomstige woning een 
rol spelen. Daarbij valt op dat de antwoorden per doelgroep verschillend zijn, wat overeenkomt met 

Tabel 5.2: aantallen interviews per doelgroep 
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de levensfase waarin deze personen zich vermoedelijk bevinden.  De huishouden gerelateerde 
ontwikkelingen hebben namelijk met name betrekking op toekomstplannen; samenwonen of 
zelfstandig willen wonen (starters) en groter willen wonen vanwege een kinderwens of juist kleiner 
willen wonen vanwege kinderen die het huis uit zijn (doorstromers). 

Vier personen en/of huishoudens hebben aangegeven dat sprake is van een veranderde 
koopintentie, namelijk uitgestelde koopplannen. Een huishouden dat momenteel in een huurwoning 
samenwoont heeft de plannen tijdelijk uitgesteld vanwege de koopwoning die één van de twee 
personen bezit. Deze koopwoning, gelegen in een andere regio dan de huidige woonplaats, staat al 
ruim twee jaar te koop en wordt tijdelijk verhuurd en niet door de eigenaar bewoond. Aangezien 
deze koopwoning te veel risico met zich meebrengt, heeft het huishouden besloten om voorlopig in 
de huurwoning te blijven wonen totdat er meer duidelijkheid is. Een andere doorstromer van huur 
naar koop heeft aangegeven te willen wachten met het kopen van een woning totdat zijn huidige 
relatie stabiel genoeg is om samen met zijn partner een woning te kopen. Zij wonen beide nu in een 
huurwoning. Verder is bij twee doorstromers van een koopwoning naar een andere koopwoning 
sprake van een uitgestelde koopintentie. In een van de twee gevallen wordt het huis en de tuin te 
groot, maar kan het huishouden geen  geschikte nieuwbouwwoning vinden. Dit komt door het 
beperkte nieuwbouwaanbod in de regio. Het andere huishouden dat wil doorstromen naar een 
andere koopwoning verwacht dat de huidige koopwoning erg lastig te verkopen is. Zij houden 
rekening met een hoge restschuld, waardoor de financiering van een andere woning moeilijk wordt. 
Hierdoor hebben zij besloten om de koopplannen uit te stellen totdat de woningmarkt meer 
aantrekt en de huidige woning (beter) verkocht kan worden. 

Starters 
Onder startende personen en/of huishoudens blijken met name huishouden gerelateerde 
ontwikkelingen van belang te zijn voor de koopintentie. Financiële overwegingen spelen een minder 
belangrijke rol, maar diverse geïnterviewden geven aan dat kopen voordeliger is dan huren. De 
kenmerken van de toekomstige woning zijn daarnaast ook van belang voor de koopintentie van 
starters, waarbij de eisen van de woning onder andere gebaseerd zijn aan de hand van eventuele 
toekomstplannen zoals kinderen en het budget van het huishouden. 

Doorstromers van huur naar koop 
Alle geïnterviewde doorstromers van een huurwoning naar een koopwoning, zowel met een 
koopintentie als een gerealiseerd koopplan, geven aan huren zonde van het geld te vinden en liever 
geld te willen investeren in een eigen woning. Dit blijkt met name te komen door de stijgende 
huurprijzen. Enkele geïnterviewden geven daarnaast aan dat de kenmerken van de huidige of vorige 
huurwoning niet meer voldoen aan de eisen, waardoor dit van belang is voor de koopplannen en de 
eisen van de (toekomstige) koopwoning. Huishouden gerelateerde ontwikkelingen lijken niet of 
nauwelijks een rol te spelen bij doorstromers van huur naar koop. 

Doorstromers van koop naar koop 
De kenmerken van de woning(en) zijn het belangrijkst voor de koopplannen van doorstromende 
huishoudens van een koopwoning naar een andere koopwoning. De huidige of vorige woning is 
vaak te groot of te klein en voldoet niet meer aan de eisen van de woonconsument. Deze eisen aan 
de woning ontstaan met name door huishouden gerelateerde ontwikkelingen. Daarom zijn, net als 
bij starters, de huishouden gerelateerde ontwikkelingen van belang voor de koopplannen. 
Financiële overwegingen lijken een ondergeschikte rol te spelen bij de koopintentie van 
doorstromers van koop naar koop. 

 

 

Afstudeerscriptie M.J.J. v.d. Werf (0658237) – April 2015 
Pagina 50 



TO BUY OR NOT TO BUY? 

Gewoonten ten aanzien van het kopen van een woning 
 

“We waren op zoek naar een woning binnen een specifiek gebied, modern, groter dan ons 
huurhuis met meer tuin en mogelijkheid voor een garage. Zoeken deden we voornamelijk via 
Funda.” (Doorstromers van huur naar koop, 27 en 29 jaar) 
 

Opvallend is dat de standaard aanpak bij het zoeken van een koopwoning niet verschilt tussen de 
verschillende doelgroepen. Uit bijna alle interviews komt naar voren dat de standaard aanpak met 
name gebaseerd is op de gewenste regio en/of omgeving van de woning en daarnaast de 
kenmerken van de woning. Over het algemeen wordt het aanbod van woningen in de gaten 
gehouden via websites zoals funda.nl en te koop borden in de regio.  Daarbij geven de meeste 
ondervraagden aan het koopbudget te kennen en gericht op dit budget woningen te zoeken, om te 
voorkomen dat men een woning vindt die niet gefinancierd kan worden en de koopplannen dus niet 
te realiseren zijn. 

Gemiddeld wordt een cijfer van 7,3 toegekend aan het belang van de standaard aanpak voor de 
koopintentie. Hierbij zijn geen verschillen tussen de doelgroepen te onderscheiden. 

Houdingen en voorkeuren ten opzichte van het kopen van een woning 
 

“Ik ben op zoek naar een eigen ‘thuis’ om op te bouwen, de drang om te kopen is dus minder 
groot dan het hebben van een eigen woning.” (Starter, 24 jaar) 
 

Zoals te verwachten is bij woonconsumenten met een (gerealiseerde) koopintentie, geven alle 
geïnterviewden aan een positieve houding ten opzichte van het kopen van een woning te hebben.  
Meerdere personen geven aan dat het belangrijk is om een keuze te maken waar men een goed 
gevoel over heeft. Het is belangrijk om te bepalen waar men in de toekomst wil wonen, aangezien 
een woning kopen over het algemeen een keuze voor langere tijd is. 

Wat betreft het belang van deze houding voor de koopplannen is onderscheid gemaakt tussen de 
houding ten opzichte van het kopen van een woning en de houding ten opzichte van de woning zelf. 
Gemiddeld wordt een cijfer van 7,1 toegekend aan het belang van de houding ten opzichte van het 
kopen van een woning voor de koopplannen. Het belang van de houding ten opzichte van de 
koopwoning voor de koopplannen scoort hoger en krijgt gemiddeld een 7,6. Dit komt overeen met 
de redenen voor deze cijfers. Veelal wordt aangegeven dat de woning zelf belangrijker is dan het 
kopen van de woning. Over het algemeen vinden de geïnterviewden dat de woning naar wens moet 
zijn, omdat kopen te veel risico’s met zich meebrengt. 

Gedragsovertuigingen 
 

“Een koopwoning is een belegging op de lange termijn. Je kunt zelf beslissingen nemen over 
aanpassingen en dergelijke en het is een fijn gevoel om een woning te bezitten.” (Doorstromers 
van koop naar koop, 51 en 52 jaar) 
 

Als argument om een woning te kopen in plaats van huren wordt veelal aangegeven dat het 
financieel aantrekkelijker is om een woning te kopen. Daarnaast wordt het bezitten van een eigen 
woning en de flexibiliteit van een koopwoning ook vaak genoemd. Alle doelgroepen hebben 
vergelijkbare antwoorden gegeven. Daarbij is opvallend dat alle doelgroepen een vergelijking maken 
met huren, zowel de beperkte vrijheid om een huurwoning aan te passen als de (hoge) huurprijzen. 
Verder wordt door enkele geïnterviewden aangegeven dat  het aanbod van huurwoningen beperkt 
is en dat er veel lange wachtlijsten zijn. 
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De geïnterviewden is gevraagd om per argument een cijfer te geven op een schaal van 0 – 10. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat niet alle argumenten  door alle ondervraagden benoemd zijn, 
waardoor de cijfers niet geheel representatief zijn. Per genoemd argument zijn de volgende 
gemiddelde cijfers toegekend: 

• Eigendom, het bezitten van een woning: 8,5 
• Flexibiliteit van een koopwoning: 8,5 
• Financieel aantrekkelijker door o.a. (hoge) huurprijzen, hypotheekrenteaftrek en aflossen 

van de hypotheek: 8 
• Woningaanbod: 7,5 

Gemiddeld is een cijfer van 8,1 toegekend aan het belang van de gedragsovertuigingen voor de 
koopplannen. 

Subjectieve normen ten aanzien van het kopen van een woning 
 

“Ik vind niet dat een woning kopen iets is dat zo hoort. Ik denk wel dat de huurmarkt vaak te 
beperkt is om aan alle eisen te voldoen, waardoor je eigenlijk automatisch bij een koopwoning 
uitkomt.” (Doorstromer van huur naar koop, 24 jaar) 
 

Op de vraag ‘In hoeverre vindt u dat een woning kopen iets is dat zo hoort?’ zijn veel wisselende 
antwoorden gegeven. Over het algemeen wordt aangegeven dat men van mening is dat dit niet zo 
hoort, omdat iedereen die keuze zelf moet maken gebaseerd op de persoonlijke en financiële 
situatie. Van alle geïnterviewden hebben drie personen en/of huishoudens aangegeven dat zij 
vinden dat kopen iets is dat zo hoort. Als reden hiervoor geeft één huishouden aan dat zij dit niet als 
reden hebben ervaren om zelf te gaan kopen, maar dat ze onbewust wel vinden dat dit zo hoort. Zij 
vinden het een logische stap in het ouder en volwassen worden, het voelt een beetje als een 
volgende stap in het leven. De andere twee geïnterviewden die vinden dat een woning kopen erbij 
hoort geven ook aan dat deze mening de koopplannen niet heeft beïnvloedt, omdat de keuze 
afhankelijk is van andere factoren. Verder vinden veel ondervraagden dat indien het mogelijk is om 
een woning te kopen, dit een verstandigere keuze is dan huren. 

De subjectieve norm over of kopen iets is dat zo hoort lijkt niet erg van belang te zijn voor de 
koopplannen. Gemiddeld wordt een cijfer van 4,5 gegeven voor deze vraag. Hierbij zijn geen 
opvallende verschillen tussen de doelgroepen te onderscheiden. De personen die hebben 
aangegeven van mening te zijn dat kopen erbij hoort hebben gemiddeld een 6 gegeven. Degene die 
vinden dat kopen niet iets is dat zo hoort hebben gemiddeld een 4,2 gegeven. 

Normen sociale omgeving 
 

“Mijn eigen familie heeft ook een koopwoning en weet dus waar wij het over hebben. Mijn 
schoonfamilie heeft een huurwoning en snapte in het begin niet waarom wij willen kopen. Nu 
we hierover steeds meer hebben uitgelegd, staan ze daar anders in.” (Starters, 24 en 26 jaar) 
 

Over het algemeen denken de ondervraagden dat de mening van de sociale omgeving over het 
kopen van een woning positief is en dat hun omgeving vindt dat kopen een verstandigere keuze is 
dan huren. Alle geïnterviewden zijn het eens met de mening van de sociale omgeving over het 
kopen van een woning. In de meeste gevallen komt de persoonlijke mening overeen met de mening 
van de omgeving en heeft een groot deel van de sociale omgeving ook een koopwoning of 
koopplannen. 

Gemiddeld wordt een cijfer van 4,2 toegekend aan het belang van de mening van de omgeving voor 
de koopplannen. Hierbij zijn geen verschillen tussen de doelgroepen te onderscheiden. De meeste 

Afstudeerscriptie M.J.J. v.d. Werf (0658237) – April 2015 
Pagina 52 



TO BUY OR NOT TO BUY? 

ondervraagden geven aan dat zij naar de mening zullen luisteren, maar dat ze uiteindelijk toch hun 
eigen keuze maken.  Verder geeft een aantal ondervraagden als argument voor het gegeven cijfer 
aan dat de sociale omgeving nooit helemaal op de hoogte is van de persoonlijke en financiële 
situatie van de (potentiële) woningkoper en dat zij daarom niet goed kunnen oordelen of het een 
verstandige keuze is.  Enkele geïnterviewden hebben verder aangegeven dat het niet als belangrijk 
ervaren wordt, maar dat zij denken dat men onbewust toch rekening houdt met de mening van de 
omgeving. 

Verwachte controle ten aanzien van het kopen van een woning 
 

“Als het als een onhaalbaar idee had gevoeld om een huis te vinden dat aan onze wensen zou 
voldoen, dan hadden we het zoeken en de concrete plannen misschien wel uitgesteld.” 
(Doorstromers van huur naar koop, 29 en 30 jaar) 
 

Het overgrote deel van de geïnterviewden verwacht(te) dat de kans dat de koopwens gerealiseerd 
kan worden groot of zeer groot is, namelijk zestien van de ondervraagde personen en/of 
huishoudens. Opvallend is dat in verhouding meer ondervraagden met koopplannen de kans groot 
of zeer groot inschatten dan de ondervraagden die reeds een woning hebben gekocht. De overige 
vijf personen en/of huishoudens hebben verschillende antwoorden gegeven. In totaal hebben drie 
personen en/of huishoudens aangegeven dat de kans dat de koopplannen te realiseren zijn klein of 
zeer klein is. De andere twee ondervraagden hebben neutraal als antwoord gegeven. 

Slechts één geïnterviewde  met een koopintentie verwacht dat de kans zeer klein is dat zij een 
andere woning kunnen kopen. Dit vanwege de vele eisen en de huidige koopwoning die voor een 
goede prijs verkocht moet kunnen worden. Deze ondervraagde heeft mede hierom de koopintentie 
tijdelijk uitgesteld. Verder schat één geïnterviewde de kans neutraal in. De overige acht potentiële 
woningkopers verwachten dat de kans dat de koopwens gerealiseerd kan worden groot (zes 
ondervraagden) of zeer groot (twee ondervraagden) is. 

Twee huishoudens hebben een woning gekocht, ondanks dat zij de kans om de koopwens te 
realiseren als zeer laag inschatten. Voor deze huishoudens was het alsnog mogelijk om een woning 
te kopen omdat in het ene geval een woning naar wens is gevonden en in het andere geval de 
financiering tegen verwachting in mogelijk was. Verder schatte één geïnterviewde de kans neutraal 
in. Overeenkomend met  de intentiegroep hebben acht ondervraagden aangegeven de kans als 
groot (zes ondervraagden) of zeer groot (twee ondervraagden) in te schatten. De argumenten voor 
de inschatting van de kansen komen overeen met de antwoorden van de intentiegroep.  

In totaal wordt een gemiddeld cijfer van 7,7 toegekend aan het belang van deze verwachting voor 
de koopplannen. De meeste ondervraagden geven aan dat zij redelijk op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden om te kopen en daarom de kans dat zij de plannen kunnen realiseren als groot of 
zeer groot in te schatten. De gegeven cijfers van de ondervraagden met een intentie en de 
ondervraagden die reeds gekocht hebben komen overeen. Gemiddeld heeft de intentiegroep een 
cijfer van 7,6 gegeven en de koopgroep een 7,7. 

Overtuigingen controle 
 

“Ik verwacht dat de mogelijkheden zeker toereikend zullen zijn zodra ik een vast contract heb.” 
(Starter, 23 jaar) 
 

Als antwoord op de vraag ‘In hoeverre heeft u mogelijkheden om een woning te kopen?’ geven de 
meeste geïnterviewden aan een hypotheek te kunnen krijgen die naar verwachting toereikend is om 
een woning naar wens te kunnen kopen. Daarnaast geven enkele ondervraagden aan voldoende 
eigen geld te hebben om een deel zelf te kunnen financieren en dat zij voldoende vooronderzoek 
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gedaan hebben zoals gesprekken met een hypotheekadviseur. Met name de starters hebben zich 
vooraf goed laten informeren en weten bijna exact wat zij kunnen betalen. Een van de 
geïnterviewden geeft aan dat zij goed op de hoogte waren van de situatie, maar dat het toch altijd 
afwachten is of de hypotheekaanvraag uiteindelijk rond kan komen. Dit vanwege de vele factoren 
die een rol spelen en de definitieve berekening die anders dan verwacht kan uitpakken. Verder 
geven enkele ondervraagden aan dat zij mogelijkheden hebben, maar dat deze niet toereikend zijn 
waardoor de koopplannen tijdelijk uitgesteld zijn. 

De controle overtuigingen lijken iets minder belangrijk voor de koopplannen dan de verwachte 
controle. Gemiddeld is een cijfer van 7,1 toegekend aan deze variabele. Dit is te verklaren doordat 
aangegeven wordt dat als er geen zekerheid was geweest, de koopplannen niet doorgezet zouden 
worden.                   

Kennis 
 

“We hebben al vele koopwoningen achter de rug, dus we hebben voldoende inzicht en kennis 
in huis.” (Doorstromers van koop naar koop, 57 en 59 jaar) 
 

Onder de geïnterviewden is veel verschil tussen de mate van kennis over het kopen van een woning. 
De ene ondervraagde geeft aan zeer veel te weten en de andere weet slechts in grote lijnen hoe 
alles werkt. Voornamelijk hypothecaire kennis wordt genoemd als een soort kennis, deze wordt 
door bijna alle ondervraagden genoemd. Verder noemen enkele geïnterviewden het proces van het 
kopen van een woning of anders gezegd, de gang van zaken van het kopen van een woning. 
Hiermee wordt met name het proces van de financiering zelf en het tekenen van de koopakte en 
dergelijke bedoeld. In verhouding geven de starters het meeste aan nog niet voldoende kennis te 
hebben. De doorstromers van koop naar koop lijken daarentegen de meeste kennis te hebben, wat 
te verklaren is doordat het koopproces al eerder is doorlopen. De mate van kennis van huurders 
komt overeen met de starters. Verder valt op dat een aantal geïnterviewden die reeds een woning 
hebben gekocht aangeven nog steeds niet veel kennis over het kopen van een woning te hebben. 
Dit komt onder andere door het feit dat zij familieleden hebben die goed geïnformeerd zijn en 
geholpen hebben of hypotheekadviseurs en makelaars hebben geraadpleegd om te helpen. 

Gemiddeld is een cijfer van 6,5 gegeven voor het belang van de kennis over het kopen van een 
woning voor de koopplannen. Hierbij zijn geen verschillen tussen de verschillende doelgroepen op 
te merken qua cijfers. 

Structurele huishoudens- en persoonskenmerken 
 

“We zijn nu nog met zijn drieën, maar in de loop van de komende jaren zal het een 
tweepersoons huishouden worden. Het enige kind dat nog thuis woont kan overal zelfstandig 
naar toe en is niet afhankelijk van onze woonplaats.” (Doorstromers van huur naar koop, 50 en 
52 jaar) 
 

De structurele huishoudens- en persoonskenmerken zijn in een aantal vragen opgedeeld tijdens de 
interviews. Aan de hand van de volgorde waarop de vragen zijn gesteld, zullen de resultaten hiervan 
beschreven worden. 

Kenmerken van het huishouden 
De meeste geïnterviewden geven aan rekening te houden met toekomstige veranderingen in de 
samenstelling van het huishouden. Met name starters en een aantal doorstromers van huur naar 
koop houden rekening met gezinsuitbreiding. Doorstromers van koop naar koop houden in 
verhouding meer rekening met een kleiner wordend huishouden. Slechts één ondervraagde geeft 
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aan in de toekomst veranderingen in de samenstelling van het huishouden te verwachten, maar 
daar momenteel nog geen rekening mee te houden. 

Het belang van de kenmerken van het huishouden voor de koopplannen krijgt gemiddeld een 7,5. 

Persoonlijke kenmerken 
De afstand tot het werk is een veelgenoemd kenmerk dat van invloed is op de koopplannen. 
Daarnaast wordt het inkomen en de woonplaats relatief veel genoemd door de ondervraagden. De 
woonplaats wordt voornamelijk genoemd vanwege het dichtbij wonen van familie en vrienden en 
voldoende voorzieningen in de omgeving. Verder geven een aantal geïnterviewden daarnaast aan 
dat het werk zelf van belang is voor de koopplannen. Zij geven allen aan een stabiele werksituatie te 
hebben en hierover zekerheid te hebben.  

Gemiddeld wordt een cijfer van 8,7 toegekend aan het belang van de persoonlijke kenmerken voor 
de koopplannen. Deze kenmerken lijken daarmee belangrijker te zijn voor de koopintentie dan de 
kenmerken van het huishouden. 

Algemene huishoudens- en persoonskenmerken 
Om de huishoudens- en persoonskenmerken goed in kaart te kunnen brengen zijn verder nog 
enkele algemene vragen gesteld. De huishoudens van de geïnterviewde starters bestaan uit 
alleenstaande personen en stellen zonder kinderen. Doorstromers van huur naar koop die zijn 
ondervraagd bestaan vooral uit stellen zonder kinderen, slechts één geïnterviewd huishouden 
bestaat uit een stel met kinderen. De ondervraagde doorstromers van koop naar koop bestaan 
grotendeels uit stellen met kinderen, de overige huishoudens zijn stellen zonder kinderen. De 
gemiddelde leeftijd van de ondervraagden is 32 jaar. Zoals te verwachten is zijn de starters 
gemiddeld jonger dan de doorstromers van koop naar koop. Gemiddeld is een geïnterviewde starter 
26 jaar oud en een doorstromer van koop naar koop 36 jaar. De gemiddelde leeftijd van 
ondervraagde doorstromers van huur naar koop is 30 jaar. Verder komen alle geïnterviewden  van 
herkomst uit Nederland en heeft het merendeel een afgeronde HBO opleiding. Daarnaast geven 
bijna alle ondervraagden aan financieel gezien in staat te zijn om een woning te kunnen kopen. 

Per algemeen kenmerk is de geïnterviewden gevraagd om een cijfer te geven voor het belang van 
dat kenmerk voor de koopplannen. Leeftijd, land van herkomst en het opleidingsniveau lijken niet of 
nauwelijks een rol te spelen en krijgen de laagste gemiddelde cijfers. Het belang van de 
samenstelling van het huishouden scoort gemiddeld hoger dan het belang van de kenmerken van 
het huishouden. De financiële mogelijkheden lijken het belangrijkst te zijn van alle structurele 
huishoudens- en persoonskenmerken. Dit kan verklaard worden doordat de meeste geïnterviewden 
aangeven goed op de hoogte te zijn van de financiële haalbaarheid van het kopen van een woning 
en de koopplannen hier grotendeels op te baseren. Gemiddeld zijn de volgende cijfers per kenmerk 
toegekend: 

• Samenstelling huishouden: 7,9 
• Leeftijd: 5,5 
• Land van herkomst: 2 
• Opleidingsniveau: 4 
• Financiële mogelijkheden: 8,1 

Locatie 
 

“Het aantal verkopen in de gewenste woonplaats was erg laag. Hierdoor was er weinig 
concurrentie en kon er goed onderhandeld worden over de prijs van de woning.” (Doorstromer 
van huur naar koop, 24 jaar) 
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Om de kenmerken van de locatie goed in kaart te brengen, is een aantal vragen gesteld over 
deelonderwerpen. Deze onderwerpen bestaan uit de kenmerken van de omgeving, de kenmerken 
van de huidige en/of toekomstige woning en de kenmerken van de woningmarkt. Uit de interviews 
onder de verschillende doelgroepen zijn vergelijkbare antwoorden naar voren gekomen.  

Kenmerken van de omgeving 
Voornamelijk verschillende voorzieningen in de buurt en dichtbij familie en vrienden worden door de 
geïnterviewden genoemd als belangrijke kenmerken van de omgeving. Verder wordt ook vaak de 
afstand tot het werk genoemd en de buurt/woonwijk, onder andere vanwege de sfeer en de sociale 
veiligheid. Enkele doorstromers van huur naar koop hebben aangegeven de buurt erg belangrijk te 
vinden, aangezien de huidige of vorige woning in een minder goede wijk is gelegen waar zij overlast 
van ondervinden. Gemiddeld wordt een cijfer van 8,1 toegekend aan het belang van de kenmerken 
van de omgeving voor de koopplannen. Hierbij is het vanwege het geringe aantal kenmerken en 
antwoorden niet mogelijk om een gemiddeld cijfer per kenmerk te benoemen. 

Kenmerken van de huidige woning en/of toekomstige woning 
De kenmerken van de huidige of vorige woning zijn voor starters niet of nauwelijks van invloed op 
de koopplannen. Slechts één starter heeft aangegeven dat enkele zaken van de huidige woning, 
zoals de indeling van de badkamer en de parkeerruimte, van invloed zijn op de koopplannen. De 
doorstromers van huur naar kopen geven met name aan een grotere woning te willen en meer eisen 
aan de woning te stellen, zoals een tuin en voldoende parkeerruimte voor de deur. Voor 
doorstromers van koop naar koop lijkt met name de grootte van de huidige of vorige woning van 
belang te zijn. Bijna alle geïnterviewden van deze doelgroepen hebben dit kenmerk  benoemd. In 
totaal is een gemiddeld cijfer van 8,3 toegekend aan het belang van de kenmerken van de huidige of 
vorige woning voor de koopplannen.  

De kenmerken van de toekomstige woning die van belang zijn, zijn vergelijkbaar voor alle 
doelgroepen. Een aantal geïnterviewden hebben een nieuwbouwwoning gekocht, waardoor zij in 
principe alles naar wens hebben kunnen uitkiezen. Deze ondervraagden hebben de kenmerken van 
de toekomstige woning qua invloed minder van belang beoordeeld dan de kenmerken van de 
huidige of voorgaande woning. Hierdoor ligt het gemiddelde cijfer van het belang van de kenmerken 
van de toekomstige woning voor de koopplannen iets lager dan de kenmerken van de huidige 
woning, namelijk 8,2 gemiddeld. Verder worden met name de grootte van de woning, 
verbouwingsmogelijkheden en de prijs van de woning genoemd als belangrijke kenmerken van de 
toekomstige woning. Daarbij hebben de meeste geïnterviewden aangegeven dat er voldoende 
woningen naar wens te koop worden aangeboden. Slechts een paar ondervraagden, drie in totaal, 
hebben aangegeven keuze uit een beperkt woningaanbod te hebben. Het huidige aanbod van 
woningen lijkt daarmee niet of nauwelijks van invloed te zijn op de koopplannen. 

Kenmerken van de woningmarkt 
De woningmarkt is onderverdeeld in drie deelonderwerpen, namelijk de prijsontwikkelingen, de 
crisis op de woningmarkt en de veranderde regelgeving voor hypotheken. 

Zes van de ondervraagden hebben aangegeven dat de prijsontwikkelingen niet van invloed zijn 
geweest op de koopplannen, voor de overige personen en/of huishoudens waren de 
prijsontwikkelingen wel van invloed. Met name de onderhandelingsruimte en de gunstigere 
koopprijzen zijn hiervoor van belang. Gemiddeld krijgt het belang van de prijsontwikkelingen voor 
de koopplannen een 6,6. 

De crisis van de woningmarkt lijkt in mindere mate dan de prijsontwikkelingen een rol te spelen voor 
de koopplannen. Voornamelijk starters en doorstromers van huur naar koop lijken niet veel rekening 
te houden met de crisis op de woningmarkt. De doorstromers van koop naar koop hechten echter 
meer waarde hieraan. Dit komt voornamelijk door de huidige of vorige woning die (nog) verkocht 
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moet worden. Een eventuele restschuld speelt hierbij mee en het risico van dubbele woonlasten als 
de vorige woning niet op tijd wordt verkocht. Het belang van de crisis op de woningmarkt voor de 
koopplannen krijgt gemiddeld een 6,4. Dit cijfer ligt iets lager dan het cijfer van de 
prijsontwikkelingen. 

Opvallend is dat de veranderde regelgeving voor hypotheken bij de doorstromers van koop naar 
koop niet van invloed lijkt te zijn. Dit kan verklaard worden doordat deze doelgroep al een 
hypotheek had voor de vorige woning, die meegenomen kan worden naar de nieuwe woning. 
Hierdoor hoeft slechts voor een klein deel  van de hypotheeksom een nieuwe hypotheek conform 
de nieuwe regelgeving afgesloten te worden. Starters en doorstromers van huur naar koop lijken 
zich erg bewust te zijn van de gewijzigde regelgeving en houden hier dan ook rekening mee. 
Gemiddeld is een cijfer van 4,4 toegekend aan de invloed van de regelgeving voor hypotheken voor 
de koopplannen. Wanneer dit cijfer wordt uitgesplitst naar doelgroepen, dan blijkt dat dit lage cijfer 
met name wordt veroorzaakt door doorstromers van koop naar koop. Gemiddeld heeft deze 
doelgroep voor dit kenmerk een 3,4 gegeven. Starters en doorstromers van huur naar koop hebben 
een gemiddeld cijfer van respectievelijk 4,6 en 5,3 toegekend. Dit kan verklaard worden doordat de 
vernieuwde regelgeving voor hypotheken inmiddels algemeen bekend is en doordat starters en 
doorstromers van huur naar koop zich hier beter bewust van zijn. Diverse geïnterviewden geven aan 
dat dit een feit is waar zij rekening mee moeten houden in hun koopplannen. Aangezien de 
wijzigingen in de regelgeving sinds enkele tijd bekend zijn en de ondervraagden zich hiervan bewust 
zijn, lijkt de regelgeving minder van belang te zijn voor de koopintentie. 

Werkelijke controle en mogelijkheden 
 

“Dankzij een schoonvader die garant stond en het feit dat de vorige woning meteen was 
verkocht, waren wij in staat om een andere woning te kopen.” (Doorstromers van koop naar 
koop, 30 en 32 jaar) 
 

Om goed in kaart te brengen welke factoren van de werkelijke controle en mogelijkheden van 
invloed zijn op de koopplannen, is onderscheid gemaakt tussen de gestelde vragen aan de personen 
en/of huishoudens met een intentie en een reeds gerealiseerde intentie. De intentiegroep is 
gevraagd naar de beperkingen die een rol spelen en wat er volgens hen moet gebeuren om de 
koopwens te kunnen realiseren. De koopgroep is gevraagd welke mogelijkheden doorslaggevend 
zijn geweest om de woning te kunnen kopen. 

Voor de intentiegroep lijken met name de financiële mogelijkheden van belang te zijn. Doorstromers 
van koop naar koop geven aan dat de huidige woning eerst verkocht moet worden en de andere 
doelgroepen lijken voornamelijk problemen te ondervinden met de verstrekking van hypotheken of 
nog niet voldoende spaargeld te hebben. Slechts een paar ondervraagden geven aan dat het 
aanbod van woningen te beperkt is of dat eerst veranderingen in de samenstelling van het 
huishouden moeten plaatsvinden. Daarnaast geven twee ondervraagden aan eerst een vast 
contract van hun werkgever te moeten krijgen, voordat zij de koopplannen kunnen realiseren. 
Onder andere vanwege deze beperkingen hebben vier ondervraagden de koopplannen tijdelijk 
uitgesteld. 

De woningkopers hebben voornamelijk aangegeven dat de koopwens gerealiseerd is door het 
rondkomen van de financiering van de koopwoning. Dit komt onder andere door het verkrijgen van 
een toereikende hypotheek en in meerdere gevallen de inleg van eigen geld. Daarnaast wordt 
financiële hulp van familieleden door twee geïnterviewden genoemd en was in één geval sprake van 
een nieuwbouwproject waarbij financieel gunstig grond gekocht kon worden. Verder geven enkele 
personen aan een geschikte woning naar wens gevonden te hebben, ondanks het beperkte aanbod 
van woningen in de situatie van deze ondervraagden. 
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5.5 Resumé 
Om de kennis van het literatuuronderzoek te kunnen aanvullen en meer inzicht te verkrijgen in de 
factoren die van invloed zijn op de koopintenties en de realisatie hiervan, is aanvullend onderzoek 
onder woonconsumenten nodig. Door middel van diepte-interviews zijn woonconsumenten 
ondervraagd. Het toegepaste psychologisch model van besluitvorming (figuur 4.3) is gebruikt als 
leidraad voor de invulling van de interview guide en de uiteindelijke interviews. De interviews zijn 
opgedeeld in twee delen, namelijk vragen over de intentie en de onderliggende factoren en het 
uiteindelijke (koop)gedrag. Naast de vragen over de factoren zijn ook vragen gesteld over het 
belang van deze factoren. Op een schaal van 0 – 10 is aangegeven hoe sterk een factor de intentie 
beïnvloedt, waardoor inzicht is verkregen in de meest beïnvloedende factoren. 

Voor het onderzoek zijn zes relevante doelgroepen onderscheiden. Het type woonconsument, 
starters, doorstromers van huur naar koop en doorstromers van koop naar koop, is gecombineerd 
met de fase waarin deze woonconsumenten zich bevinden. De fasen van de koopintentie zijn 
onderverdeeld naar een pre-intentiegroep, intentiegroep en een koopgroep. Personen uit de pre-
intentiegroep hebben nog geen werkelijke koopplannen en zijn niet in het onderzoek meegenomen. 

In de periode van november 2014 tot en met januari 2015 zijn in totaal 21 interviews afgenomen. In 
totaal zijn per doelgroep minimaal 3 interviews afgenomen en bij de starters met een intentie en de 
doorstromers van huur naar koop en de doorstromers van koop naar koop die reeds gekocht 
hebben zijn vier interviews afgenomen. Alle interviews zijn door middel van aantekeningen 
uitgewerkt en in een Excel bestand verwerkt. Na de analyse van deze resultaten zijn deze in 
paragraaf 5.4 beschrijvend weergegeven. In het zesde hoofdstuk worden deze resultaten 
geïntegreerd met de uit het literatuuronderzoek opgedane kennis. Tevens worden in dit hoofdstuk 
de deelvragen van het onderzoek beantwoord.  
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Hoofdstuk 6: Integratie resultaten 

Dit hoofdstuk betreft een integratie van de resultaten van het literatuur-
onderzoek en het aanvullende onderzoek onder woonconsumenten. Allereerst 
worden de intenties en het gedrag van woonconsumenten toegelicht 
(deelvraag 2 en 3). Vervolgens worden de factoren die van belang zijn bij 
koopintenties en het koopgedrag beschreven (deelvraag 4 en 5). Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van de onderlinge 
verbanden van de factoren, intenties en het gedrag (deelvraag 6 en 7). 

 

6.1 Intenties en gedrag 

6.1.1 Intenties 
De tweede deelvraag van het onderzoek luidt: ‘Wat zijn de intenties van woonconsumenten om een 
woning te kopen?’ In het eerste hoofdstuk van het afstudeeronderzoek is een definitie van 
koopintenties geformuleerd. Deze definitie luidt als volgt: 

Intenties zijn plannen die een persoon heeft om een woning te kopen.  

De resultaten van het onderzoek onder woonconsumenten bieden te weinig variatie, waardoor de 
resultaten te gering zijn om daadwerkelijke intenties te kunnen formuleren. Uit het 
literatuuronderzoek blijkt dat het animo onder jongeren om een woning te kopen erg laag is. Uit een 
onderzoek van ING uit 2012 komt naar voren dat maar liefst 80% uit de leeftijdscategorie 18 tot 35 
jaar de komende twee jaar zeker geen woning wil kopen. Uit dit onderzoek blijkt daarnaast dat de 
zorgen over de economie en werkzekerheid groter zijn dan de behoefte aan een eigen woning (ING, 
2012). In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is in 2013 onderzoek gedaan 
naar de woningmarkt door middel van een consumentenenquête onder bezoekers van de website 
www.funda.nl. Van de ondervraagden in dit onderzoek heeft 23% aangegeven dat ze in 2013 een 
woning willen kopen. Daarnaast heeft 44% aangegeven een woning te willen kopen, maar niet te 
weten of dat ze dat dit in 2013 kunnen doen. Verder heeft 15% aangegeven dat ze wel willen kopen, 
maar dat ze zeker weten dat dit niet in 2013 gaat lukken of dit niet willen. 

6.1.2 Gedrag 
De derde deelvraag van het onderzoek luidt: ‘Hoe uit het koopgedrag van woonconsumenten zich 
en hoe verloopt het?’ Aan de hand van het literatuuronderzoek is een aantal soorten koopgedrag 
geformuleerd, namelijk het kopen van een woning, het uitstellen van de koopwens, het bijstellen 
van de koopwens of het aanpassen van de huidige woning aan de woonwens. Deze kennis is 
bevestigd in de resultaten van de interviews.  

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat woningkopers in Nederland met name paren met en zonder 
kinderen zijn. Van de woningeigenaren in Nederland is 88% van autochtone afkomst. In 2011 zijn 
135.240 huishoudens verhuisd naar een koopwoning. Hiervan zijn 36.160 huishoudens een startend 
huishouden. De overige verhuizingen betreffen doorstromers. Een groot deel (47%) van deze 
doorstromers is van een koopwoning verhuisd naar een andere koopwoning. Verder is 52% van de 
verhuisde doorstromers van een huurwoning naar een koopwoning verhuisd. Slechts 1% van de 
huishoudens is vanuit een niet-zelfstandige woning verhuisd naar een koopwoning. De 
huishoudenssamenstelling van de naar een koopwoning verhuisde starters en doorstromers 
verschilt onderling. De starters zijn met name eenpersoonshuishoudens. De doorstromers zijn 
voornamelijk paren (met en zonder kinderen). 

Afstudeerscriptie M.J.J. v.d. Werf (0658237) – April 2015 
Pagina 59 



TO BUY OR NOT TO BUY? 
 

 

 

Verder zijn uit het literatuuronderzoek (hoofdstuk twee en drie) diverse factoren naar voren 
gekomen die van belang zijn bij koopintenties van woonconsumenten. Deze factoren zijn in 
hoofdstuk vier geïntegreerd met een psychologisch model van besluitvorming, waardoor meer 
inzicht in het proces van het koopgedrag verkregen wordt. Dit proces en de bijbehorende factoren 
zijn verwerkt in dit model (figuur 4.3). Het aanvullende onderzoek onder woonconsumenten heeft 
bevestigd dat het uit de literatuurstudie ontstane toegepaste model relevant is voor het 
koopproces. Het proces van koopintenties en de realisatie hiervan wordt door het model inzichtelijk 
gemaakt. De onderlinge verbanden en de belangrijke factoren zijn in het model verwerkt. De 
werking van het model en een uitleg over de onderdelen van het model zijn in het vierde hoofdstuk 
opgenomen. De details van het model uit het literatuuronderzoek en de interviews worden hierna 
beschreven. 

6.2 Factoren en verbanden met de intentie 
De vierde deelvraag van het onderzoek luidt: ‘Welke factoren zijn van belang bij koopintenties en 
koopgedrag van woonconsumenten?’ De vijfde deelvraag van het onderzoek luidt: ‘Wat is de invloed 
van de factoren op de koopintenties van woonconsumenten?’ 

In het vierde hoofdstuk is de informatie over relevante factoren uit het literatuuronderzoek 
verwerkt in een tabel (4.3). De inhoud van deze tabel over de factoren is in dit hoofdstuk 
overgenomen en aangevuld met de resultaten van de interviews. Het belang van de factoren voor 
de koopintenties komt niet naar voren uit het literatuuronderzoek. Uit het onderzoek onder 
woonconsumenten kan geconcludeerd worden welke factoren van invloed zijn op de koopintenties 
en in hoeverre de ene variabele meer van belang is dan de andere. De variabelen die van belang zijn, 
zijn per categorie in tabel 6.1 weergegeven. In het vijfde hoofdstuk zijn de per variabele toegekende 
cijfers uit het onderzoek onder woonconsumenten uitgebreid beschreven en toegelicht. Dit 
hoofdstuk betreft slechts een beschrijving van de meest opvallende kenmerken. 

De beschrijving van de factoren en het belang van deze factoren hebben veel overlap, waardoor 
ervoor is gekozen om de factoren en het belang hiervan in de volgende sub paragrafen 
achtereenvolgens per factor te beschrijven. De voor koopintenties relevante factoren worden per 
onderdeel van het psychologisch model van besluitvorming beschreven en toegelicht. De gebruikte 
volgorde in de tekst en de tabel (6.1) is gebaseerd op de volgorde van het psychologisch model. 
Deze volgorde wordt ook in de volgende paragrafen gehanteerd. Enkele kenmerken zijn een 
resultaat van het literatuuronderzoek, maar deze zijn niet naar voren gekomen uit de interviews 
onder woonconsumenten. Voor de volledigheid zijn deze kenmerken in de tabel verwerkt, maar het 
belang hiervan is niet door middel van een cijfer weer te geven. 

 

 

36.160 

44.220 
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Starters

Doorstromers koopwoning

Doorstromers sociale huur

Doorstromers particuliere huur

Doorstromers niet-zelfstandige woning

Figuur 6.1: aantal verhuizingen naar koopwoningen in 2011, naar eigendomsvorm voor verhuizing 
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014 f) 
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Onderdelen Aspecten Cijfer 

Houding en voorkeuren Houding t.o.v. koopwoning 7,6 
Houding t.o.v. kopen 7,1 

Gedragsovertuigingen / 
argumenten 

Kenmerken: 8,1* 
- Eigendom, het bezitten van een woning 8,5** 
- Vrijheid van een koopwoning 8,5** 
- Financieel aantrekkelijker door o.a. (hoge) huurprijzen, 

hypotheekrenteaftrek en aflossen van de hypotheek 
8** 

- Woningaanbod 
- Huishouden gerelateerde ontwikkelingen, zoals 

samenwonen en zelfstandig gaan wonen 

7,5** 

Subjectieve normen  4,5 
Normen sociale omgeving Kenmerken: 

- Bekendheid met kopen of het bezitten van een eigen 
woning 

4,2 

Verwachte controle Kenmerken: 
- Ervaringen uit het verleden 
- Hulpbronnen en restricties: eigen vermogen en 

inkomen, hypotheek(regelingen), hypotheekrenteaftrek 
en overige stimulerende maatregelen 

7,7 

Overtuigingen controle Kenmerken: 
- Hulpbronnen en restricties: eigen vermogen en 

inkomen, hypotheek(regelingen), hypotheekrenteaftrek 
en overige stimulerende maatregelen 

- Vooronderzoek naar het koopbudget 
- Voorlichting (door o.a. hypotheekadviseur) 

7,1 

Gewoonten Kenmerken: 
- Gewenste regio en/of omgeving 
- Kenmerken van de woning 
- Woningaanbod  

7,3 

Kennis Kenmerken: 
- Hypotheken en hypotheekregelgeving 
- (Regionale) woningmarkt 
- Bezitten van een woning 
- Proces van het kopen van een woning 

6,5 

Werkelijke controle en 
mogelijkheden 

Kenmerken: 
- Hulpbronnen en restricties: eigen vermogen en 

inkomen, hypotheek(regelingen), hypotheekrenteaftrek 
en overige stimulerende maatregelen 

- Woningaanbod 
- Eventuele verkoop vorige woning 
- Stabiele werksituatie 

 

Structurele huishoudens- 
en persoonskenmerken 

Inkomen / financiële mogelijkheden 8,1 
Huishoudenssituatie 7,9 
Leeftijd 5,5 
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 Opleidingsniveau 4 
 Etnische afkomst 2 
Situatie: 
woningmarktkenmerken, 
ontwikkelingen, locatie en 
woningkenmerken 

Kenmerken van de huidige of vorige woning 8,3 
Kenmerken van de nieuwe of toekomstige woning 8,2 
Kenmerken van de omgeving 8,1 
Prijsontwikkelingen 6,6 
Crisis op de woningmarkt 6,4 
Veranderde regelgeving van hypotheken 4,4 

 

6.2.1 Houdingen en voorkeuren 
Houdingen zijn te beschouwen als meningen ten opzichte van het gedrag of het object van het 
gedrag. Bij een voorkeur is sprake van een meer positieve mening ten opzichte van gedrag in 
vergelijking met ander gedrag (Heijs, 2007). Ten aanzien van het kopen van een woning is het 
mogelijk om onderscheid te maken tussen de houding ten opzichte van het kopen en de houding 
ten opzichte van de koopwoning zelf. Daarbij is een positieve houding ten opzichte van het kopen 
belangrijk en is het belangrijk om te bepalen waar men in de toekomst wil wonen, aangezien een 
woning kopen over het algemeen een keuze voor langere tijd is. 

Uit het onderzoek onder woonconsumenten blijkt dat het belang van de houding ten opzichte van 
de koopwoning voor de koopplannen (7,6) belangrijker is dan het belang van de houding ten 
opzichte van het kopen van een woning voor de koopplannen (7,1). De woning zelf is belangrijker 
dan het kopen van een woning op zich. Dit komt doordat de woning naar wens moet zijn en omdat 
het kopen van een woning risicovol is. 

Gedragsovertuigingen / argumenten 
De koopintentie van starters houdt verband met huishouden gerelateerde ontwikkelingen, zoals 
samenwonen met een partner en zelfstandig gaan wonen. Bij doorstromers van huur naar koop 
houden de koopplannen vooral verband met financiële aspecten. Dit komt onder andere door de 
stijgende huurprijzen. De koopplannen van doorstromers van koop naar koop houden vooral 
verband met de kenmerken van de huidige woning. In deze gevallen voldoet de huidige woning niet 
meer aan de wensen. 

De effecten die personen met een koopintentie verwachten van de aankoop van een woning 
houden vooral verband met de vrijheid van de koopwoning, onder andere de mogelijkheid om te 
verbouwen naar wens, en de financiële aspecten van het eigenwoningbezit. Het aanbod van 
huurwoningen is beperkt, waardoor een woning kopen in sommige gevallen een meer voor de hand 
liggende keuze is. Verder is het eigendom, oftewel het bezitten van een woning, een veelgenoemd 
argument voor de koopplannen. Uit het onderzoek onder woonconsumenten blijkt dat de 
gedragsovertuigingen en argumenten om een woning te kopen erg belangrijk zijn voor de 
koopintentie, gemiddeld is een cijfer van 8,1 toegekend aan deze factor. 

6.2.2 Subjectieve normen 
Subjectieve normen beïnvloeden de intentie van een persoon om het gedrag te realiseren en zijn 
een persoonlijke vertaling van de normen van de sociale omgeving. Het gaat om de bereidheid om 
het gedrag aan te passen aan de verwachte mening van de omgeving ten aanzien van het gedrag. 
Deze subjectieve normen resulteren in een persoonlijke afweging om het gedrag te realiseren of te 
vermijden (Ajzen, 1991). 

Tabel 6.1: belang van factoren voor de koopintentie 
* Gemiddeld cijfer 
** In tegenstelling tot het gemiddelde cijfer zijn de cijfers per argument niet geheel representatief, aangezien 
niet alle argumenten door alle ondervraagden benoemd zijn. Deze cijfers dienen ter indicatie. 
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Uit het onderzoek onder woonconsumenten blijkt dat de ondervraagden over het algemeen van 
mening zijn dat kopen niet iets is dat zo hoort en dat iedereen dit zelf moet bepalen gebaseerd op 
de persoonlijke situatie. De personen die van mening zijn dat kopen iets is dat zo hoort, hebben de 
koopplannen hierdoor niet laten beïnvloeden omdat de keuze voor een koopwoning van andere 
factoren afhankelijk is. Mede hierdoor is de subjectieve norm in mindere mate van belang voor de 
koopintentie. Tijdens de interviews onder woonconsumenten is een gemiddeld cijfer van 4,5 
toegekend aan het belang van de subjectieve norm voor de koopintentie. 

Normen sociale omgeving 
Woonconsumenten denken over het algemeen dat de mening van de sociale omgeving met name 
gebaseerd wordt op bekendheid met het kopen of bezitten van een eigen woning. Indien de 
omgeving bekend is met het kopen van een woning, dan wordt verwacht dat de omgeving een 
positieve houding heeft ten opzichte van het kopen van een woning. In gevallen waar de omgeving 
(relatief) onbekend is met het kopen van een woning, wordt verwacht dat er sprake is van een 
minder positieve houding ten opzichte van koopwoningen. 

Uit het onderzoek onder woonconsumenten blijkt dat de norm van de sociale omgeving over het 
kopen van een woning naar verwachting overeen komt met de persoonlijke mening van de 
woonconsument. Deze factor lijkt daarnaast in mindere mate van invloed te zijn op de koopintentie. 
Gemiddeld is een cijfer van 4,2 toegekend voor het belang van de normen van de sociale omgeving. 

6.2.3 Waargenomen controle 
De verwachte of waargenomen controle bestaat uit het waargenomen gemak of de moeite van het 
uitvoeren van het gedrag en het persoonlijke gevoel van controle over het uitvoeren van dit gedrag. 
Ervaringen uit het verleden spelen bij de verwachte controle een rol. Door deze ervaringen kunnen 
te verwachten belemmeringen en obstakels om het gedrag niet te kunnen realiseren gereflecteerd 
worden (Ajzen, 1991). 

Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat de hulpbronnen en restricties, zoals het eigen 
vermogen en inkomen, hypotheek(regelingen), hypotheekrenteaftrek en overige stimulerende 
maatregelen van belang zijn voor de waargenomen controle. Onder overige stimulerende 
maatregelen vallen regelingen zoals de Starterslening en diverse garanties, zie hiervoor het derde 
hoofdstuk. Verder blijkt uit het aanvullende onderzoek onder woonconsumenten dat de huidige 
koopwoning verkocht moet worden of dat de restschuld meegefinancierd moet kunnen worden. 
Verder moet er voldoende aanbod van koopwoningen zijn. Opvallend is dat de ondervraagde 
huishoudens uit de intentiegroep de verwachte controle hoger inschatten dan de koopgroep. Dit is 
te verklaren doordat de intentiegroep beter op de hoogte is van de regelgeving en mogelijkheden 
om een woning te kopen. 

De waargenomen controle is vrij belangrijk voor de koopplannen. Uit het onderzoek onder 
woonconsumenten blijkt dat de meeste ondervraagden redelijk op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden om een woning te kunnen kopen. Gemiddeld is een cijfer van 7,7 toegekend aan het 
belang van de waargenomen controle voor de koopintentie. 

Overtuigingen controle 
De controle overtuigingen zijn de ingeschatte mogelijkheden om het gedrag te kunnen realiseren en 
de mate van controle daarover. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de hulpbronnen en restricties, 
met name de verstrekking van een hypotheek, van belang zijn voor de controle overtuigingen, 
overeenkomstig met de waargenomen controle. Verder komt uit het aanvullende onderzoek naar 
voren dat vooronderzoek naar het koopbudget en voorlichting door een hypotheekadviseur zorgt 
voor een betere inschatting van de mogelijkheden om een woning te kopen. 
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De controle overtuigingen zijn in mindere mate van belang voor de koopintentie dan de 
waargenomen controle. Voor deze factor is in het onderzoek onder woonconsumenten een 
gemiddeld cijfer van 7,1 toegekend voor het belang van de controle overtuigingen voor de 
koopintentie. 

6.2.4 Gewoonten 
Gewoonten hebben betrekking op gedrag dat min of meer automatisch plaatsvindt. Uit het 
onderzoek onder woonconsumenten blijkt dat gewoonten die een rol spelen in het zoekproces van 
een koopwoning met name gebaseerd worden op de gewenste regio en/of omgeving van de 
woning en de kenmerken van de woning. Het woningaanbod wordt via diverse kanalen goed in de 
gaten gehouden en veelal hebben de personen met koopplannen inzicht in het koopbudget, 
waardoor voorkomen wordt dat de koopplannen niet gefinancierd en gerealiseerd kunnen worden. 

Uit het onderzoek onder woonconsumenten blijkt dat de gewoonten redelijk belangrijk zijn voor de 
koopplannen. Gemiddeld is een cijfer van 7,3 toegekend aan het belang van de gewoonten voor de 
koopintentie. 

6.2.5 Kennis 
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat kennis over hypotheken en de hypotheekregelgeving, kennis 
over de (regionale) woningmarkt en kennis over het bezitten van een koopwoning van belang zijn 
voor de koopplannen. Uit de interviews komt naar voren dat kennis over het proces van het kopen 
van een woning van belang is. Verder blijkt dat doorstromers van een koopwoning naar een andere 
koopwoning de meeste kennis over het kopen van een woning hebben. Starters en doorstromers 
van huur naar koop hebben minder kennis over het kopen van een woning. 

Gemiddeld is door de ondervraagden uit het aanvullende onderzoek een cijfer van 6,5 toegekend 
aan het belang van de kennis over het kopen van een woning voor de koopintentie. 

6.2.6 Werkelijke controle en mogelijkheden 
De werkelijke aanwezige controle heeft betrekking op de werkelijke vaardigheid en mogelijkheid om 
het gedrag te kunnen realiseren. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de hulpbronnen en restricties, 
zoals het eigen vermogen en inkomen, hypotheek(regelingen), hypotheekrenteaftrek en overige 
stimulerende maatregelen van belang zijn voor werkelijke controle en mogelijkheden. Onder 
overige stimulerende maatregelen vallen regelingen zoals de Starterslening en diverse garanties, zie 
hiervoor het derde hoofdstuk. Daarnaast komt uit de interviews onder woonconsumenten naar 
voren dat er voldoende woningaanbod moet zijn en dat de huidige of vorige woning verkocht moet 
worden. Verder is een stabiele baan, een vast contract of een intentieverklaring, nodig om de 
hypotheek te kunnen verkrijgen. 

De werkelijke controle en mogelijkheden zijn van belang voor de koopintentie. Zonder voldoende 
mogelijkheden om een woning te kopen is het niet haalbaar om de koopintentie te realiseren. De 
werkelijke controle en mogelijkheden kunnen daarmee beslissend zijn voor de realisatie van de 
koopplannen. 

6.2.7 Structurele huishoudens- en persoonskenmerken 
De structurele huishoudens- en persoonskenmerken bestaan uit demografische, psychologische, 
fysieke, economische, sociale en culturele kenmerken, zoals de huishoudenssamenstelling 
(demografisch), gezondheid (fysiek) en inkomen (economisch). In het literatuuronderzoek is onder 
andere algemene kennis over kopers in Nederland verzameld. Verder blijkt uit het onderzoek dat de 
huishoudenssituatie, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, etnische afkomst en de sociale omgeving 
van belang zijn voor de vorming van de plannen en de daadwerkelijke koopintenties. 
Ontwikkelingen in de huishoudenssituatie kunnen bijvoorbeeld leiden tot het ontstaan van de 
koopintentie. Uit de interviews blijkt dat met name ontwikkelingen gerelateerd aan het huishouden 
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of de persoon, zoals een andere baan, gezinsuitbreiding, samenwonen, de start zijn voor het 
ontstaan van een koopintentie. Daarnaast blijkt dat de financiële situatie, onder andere het eigen 
vermogen, naast het inkomen van het huishouden ook van belang is voor de koopintentie. Zonder 
voldoende financiële mogelijkheden is het niet mogelijk om de koopplannen te realiseren. 

De structurele huishoudens- en persoonskenmerken zijn van belang voor de koopintentie. Echter, er 
is sprake van verschil in de mate van belang voor de diverse kenmerken. De financiële 
mogelijkheden en de samenstelling van het huishouden zijn erg belangrijk voor de koopintentie, 
voor deze factoren is een gemiddeld cijfer van respectievelijk 8,1 en 7,9 toegekend voor het belang 
van deze factoren voor de koopintentie. De leeftijd (5,5), het opleidingsniveau (4) en het land van 
herkomst (2) zijn in mindere mate van belang. 

6.2.8 Situatie: woningmarktkenmerken, ontwikkelingen, locatie en woningkenmerken 
De situatie bestaat uit de fysieke, sociale en organisatorische omgeving, zoals de locatie van de 
woning (fysiek), aanwezigheid van familie en vrienden (sociaal) en regels (organisatorisch). In het 
literatuuronderzoek is kennis over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van woningen in 
Nederland en de doorstroming op de woningmarkt, demografische, sociaal-economische, politieke 
en sociaal-culturele kenmerken van de woningmarkt verzamelt, zie hiervoor het tweede en derde 
hoofdstuk. Onder andere bereikbaarheid en beschikbaarheid van woningen zijn van belang voor de 
koopplannen van woonconsumenten. Indien er niet voldoende woningaanbod is, dan is het lastig 
om de koopintentie te realiseren. Daarnaast zijn koopplannen afhankelijk van de sociaal-
economische en politieke kenmerken van de woningmarkt, aangezien veranderingen in het 
woningmarktbeleid kunnen leiden tot een verdere verstrenging van de hypotheekregels waardoor 
het lastiger wordt om de koopplannen te realiseren. De persoonlijke hulpbronnen en restricties zijn 
verder van belang en de voorkeur voor een koopwoning is onder andere afhankelijk van regionale 
(woningmarkt)verschillen. 

Uit het onderzoek onder woonconsumenten blijkt verder dat de kenmerken van de omgeving en de 
kenmerken van de huidige en toekomstige woning van belang zijn voor de koopplannen. Daarbij 
hechten doorstromers meer waarde aan de kenmerken van de huidige woning dan starters, 
aangezien de huidige woning van doorstromers vaak niet meer voldoet aan de woonwensen. De 
kenmerken van de woningmarkt kunnen onderverdeeld worden in de prijsontwikkelingen van 
koopwoningen, de crisis van de woningmarkt en de veranderde regelgeving voor hypotheken. 

Uit het onderzoek onder woonconsumenten komt naar voren dat de kenmerken van de omgeving 
(8,1) en de kenmerken van de huidige woning (8,3) en toekomstige woning (8,2) vrij belangrijk zijn 
voor de koopintentie. De kenmerken van de woningmarkt zijn in mindere mate van belang voor de 
koopintentie. Aan het belang van de prijsontwikkelingen voor de koopintentie is een gemiddeld 
cijfer van 6,6 toegekend, de crisis van de woningmarkt kent ene gemiddeld cijfer van 6,4 en de 
hypotheekregelgeving noteert een gemiddeld cijfer van 4,4. 

6.3 Verbanden met het koopgedrag 

Invloed factoren op het koopgedrag 
De zesde deelvraag van het onderzoek luidt: ‘Wat is de invloed van de factoren op het koopgedrag 
van woonconsumenten?’ Uit het literatuuronderzoek en het toegepaste psychologische model van 
besluitvorming (figuur 4.3) komt naar voren dat vier factoren van invloed zijn op het koopgedrag, 
namelijk de koopintenties, de werkelijke controle en mogelijkheden, de structurele huishoudens- en 
persoonskenmerken en de situatie. De eerder genoemde factoren die van invloed zijn op 
koopintenties zijn indirect van invloed op het koopgedrag via deze intenties. 

Na het ontstaan van de koopintentie zijn met name de financiële situatie van het huishouden 
(structurele huishoudens- en persoonskenmerken) en het aanbod van woningen en de 
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ontwikkelingen van de woningmarkt (situatie) van invloed op het verder ontwikkelen en eventueel 
realiseren van de koopplannen. Indien de woonconsument voldoende mogelijkheden heeft om 
daadwerkelijk een woning naar wens te kopen, dat wil zeggen de mate van werkelijke controle en 
mogelijkheden is toereikend, dan kan de koopintentie gerealiseerd worden. Met name de financiële 
mogelijkheden zijn hierbij doorslaggevend. Het kunnen verkrijgen van een (toereikende) hypotheek 
en voldoende eigen geld zijn vereisten om de koopintentie daadwerkelijk te kunnen realiseren. 
Daarmee zijn de werkelijke controle en mogelijkheden uiteindelijk beslissend voor de realisatie van 
de koopintentie en het koopgedrag. Aangenomen kan worden dat hoe sterker de koopintentie is en 
hoe groter de aanwezigheid van werkelijke controle en mogelijkheden, des te groter de kans is dat 
de koopplannen gerealiseerd kunnen worden. 

Invloed intenties op het koopgedrag 
De zevende deelvraag van het onderzoek luidt: ‘Wat is de invloed van de koopintenties op het 
koopgedrag van woonconsumenten?’ De invloed van de koopintenties op het koopgedrag wordt 
beïnvloed door de beperkingen of belemmeringen die het realiseren van de koopplannen 
tegenhouden. Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat uit diverse onderzoeken blijkt dat 
het in tijden van crisis lastiger is om een koopwens te kunnen realiseren. De afgelopen jaren is de 
kloof tussen het hebben van een koopwens en de aanschaf van een woning vergroot. Voor het niet 
kunnen realiseren van de koopwens (intentie) kunnen diverse redenen bestaan. Uit deze 
onderzoeken blijkt dat het niet kunnen verkrijgen van een (toereikende) hypotheek of het niet 
kunnen verkopen van de huidige woning zijn veel voorkomende redenen voor het niet kunnen 
realiseren van de koopintentie. Daarnaast brengt het kopen van een woning veel onzekerheid en 
zorgen met zich mee, waardoor sommige potentiële woningkopers de aanschaf van een woning 
uitstellen. 

Uit het aanvullende onderzoek onder woonconsumenten blijkt dat het aanbod van woningen 
voldoende keuze moet bieden, zodat een geschikte woning naar wens gevonden kan worden die 
binnen het budget van de woningzoekende past. Het woningaanbod kan op deze manier een 
belemmering zijn als er niet voldoende keuze in woningen is. Bij doorstromers van een koopwoning 
naar een andere koopwoning speelt ook de verkoop van de huidige koopwoning een rol. Deze dient 
verkocht te worden voordat een andere woning aangekocht kan worden of de financiering van een 
overbruggingshypotheek of een eventuele restschuld moet haalbaar zijn. 

6.4 Beïnvloedbaarheid van factoren 
Enkele factoren, en daarmee indirect ook de andere factoren en de onderliggende verbanden zijn te 
beïnvloeden, wat een positief of negatief effect kan hebben op de koopintentie en het uiteindelijke 
koopgedrag. De factoren die beïnvloedbaar zijn worden achtereenvolgens, op volgorde van mate 
van beïnvloedbaarheid, besproken met de effecten en gevolgen hiervan. 

Kennis 
De kennis is te beïnvloeden door onder andere voorlichting van de overheid over hypotheken en de 
bijbehorende regelgeving, advies van een hypotheekadviseur of bijvoorbeeld informatie van 
woningkopers uit de sociale omgeving. Als een potentiële woningkoper meer kennis heeft over 
hypotheken en de bijbehorende regelgeving, dan wordt de verwachte controle realistischer en is de 
kans op het realiseren van de koopintentie groter. Verder kan een (aankoop)makelaar informatie en 
uitleg geven over het proces van het kopen van een woning. Door meer kennis over het kopen van 
een woning kan tevens de houding ten opzichte van een koopwoning positiever worden. 

Gewoonten 
Door gerichter een woning te zoeken en de (zoek)gewoonten te veranderen, door bijvoorbeeld 
gericht te zoeken in een prijsklasse die realistisch is, wordt naar verwachting eerder een woning 
naar wens gevonden die gekocht kan worden. Deze gewoonten kunnen beïnvloed worden door 
bijvoorbeeld een aankoopmakelaar in dienst te nemen, die kan helpen met het vertalen van de 
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wensen naar een geschikte woning. Daarnaast kan hypotheekadvies helpen met het bepalen van 
een geschikte prijsklasse om een koopwoning te zoeken. 

Structurele huishoudens- en persoonskenmerken 
De structurele huishoudens- en persoonskenmerken zijn niet te beïnvloeden, maar veranderingen in 
de persoonlijke en huishoudenssituatie kunnen wel leiden tot sterkere gedragsovertuigingen of 
argumenten om een woning te kopen. Door bijvoorbeeld meer inkomen of de komst van een kind 
kan de sterkte van de gedragsovertuiging om een woning te kopen toenemen, waardoor ook de 
sterkte van de koopintentie toeneemt. 

Subjectieve normen 
De subjectieve normen zijn te beïnvloeden door de norm van de sociale omgeving te beïnvloeden. 
Door de sociale omgeving (beter) te informeren over het kopen van een woning (kennis vergroten) 
en de persoonlijke koopplannen toe te lichten, kan meer begrip ontstaan voor de situatie van de 
potentiële woningkoper. Deze (positievere) mening van de sociale omgeving kan leiden tot een 
sterkere koopintentie. 

6.5 Resumé 
De resultaten van het literatuuronderzoek zijn in dit hoofdstuk geïntegreerd met de resultaten van 
het aanvullende onderzoek onder woonconsumenten, de diepte-interviews. Aan de hand van deze 
resultaten is het mogelijk om de deelvragen van het onderzoek te beantwoorden. 

De intenties van woonconsumenten om een woning te kopen zijn afhankelijk van de persoonlijke 
situatie en verschillen per persoon en huishouden. Aan de hand van het aanvullende onderzoek 
onder woonconsumenten is het niet mogelijk om intenties te beschrijven. Uit het 
literatuuronderzoek blijkt dat verhuisintenties grotendeels te verklaren zijn uit de levensfase. 

Uit het literatuuronderzoek zijn een paar vormen van koopgedrag naar voren gekomen, namelijk het 
kopen van een woning, het uitstellen van de koopwens, het bijstellen van de koopwens of het 
aanpassen van de huidige woning aan de woonwens. De diepte-interviews hebben deze kennis 
bevestigd. Door middel van het literatuuronderzoek en de Theory of Planned Behavior is een 
toegepast model ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor het koopproces van woonconsumenten. 
Uit het onderzoek onder woonconsumenten blijkt dat dit model een geschikt middel is om het 
koopproces van woningkopers te verklaren.  

De factoren die van belang zijn voor de koopintenties van woonconsumenten zijn in het vierde 
hoofdstuk geformuleerd aan de hand van het literatuuronderzoek en het toegepaste 
psychologische model van besluitvorming. De resultaten van het onderzoek onder woon-
consumenten hebben in enkele gevallen de kennis over de factoren bevestigd. In de overige 
gevallen is de kennis aangevuld en uitgebreid. In totaal zijn elf relevante factoren geformuleerd die 
van belang zijn bij koopintenties. 

Uit het aanvullende onderzoek onder woonconsumenten blijkt dat naast ontwikkelingen in de 
persoonlijke en huishoudenssituatie met name de kenmerken van de huidige woning, de 
toekomstige woning en de omgeving belangrijk zijn voor de koopintenties. Verder zijn de 
argumenten voor de koopplannen erg belangrijk. Het bezitten van een koopwoning, het eigendom 
en de vrijheid en aanpasbaarheid van een koopwoning worden als een belangrijke variabele gezien 
door woonconsumenten. Daarnaast zijn de structurele huishoudens- en persoonskenmerken en de 
verwachte controle van belang voor de koopplannen. De overige factoren zijn in mindere mate van 
invloed op de koopintenties.  

Er zijn vier factoren van invloed op het koopgedrag, waaronder de koopintenties. De factoren die 
van invloed zijn op de koopplannen zijn daarmee indirect ook van invloed op het koopgedrag. De 
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situatie en de structurele huishoudens- en persoonskenmerken zijn ook van invloed op het 
koopgedrag. Verder is de variabele werkelijke controle en mogelijkheden van invloed op het gedrag, 
aangezien deze variabele beslissend kan zijn voor de daadwerkelijke realisatie van de koopplannen. 

De beperkingen die woonconsumenten ervaren om de koopplannen te kunnen realiseren zijn van 
invloed op de relatie tussen de koopintenties en het koopgedrag. Uit het literatuuronderzoek komt 
naar voren dat de afgelopen jaren, als gevolg van de (woningmarkt)crisis, de kloof tussen het 
hebben van een koopwens en de aanschaf van een woning vergroot is. De beperkingen hebben 
betrekking op de werkelijke controle en mogelijkheden, zoals het niet kunnen verkrijgen van een 
toereikende hypotheek of het niet kunnen verkopen van de huidige woning. Daarnaast moet er 
voldoende aanbod van woningen zijn zodat een woning naar wens gevonden kan worden. 

Een aantal factoren en verbanden is beïnvloedbaar, wat een positief of negatief effect kan hebben 
op de realisatie van de koopplannen. Door de kennis van woonconsumenten te beïnvloeden, 
worden meerdere variabelen beïnvloed. Door meer kennis over het kopen van een woning kan de 
verwachte controle toenemen, waardoor de inschatting van de haalbaarheid van de koopplannen 
realistischer wordt. Daarnaast kunnen de gewoonten beïnvloed worden, waardoor eerder een 
woning naar wens gevonden kan worden. Verder kunnen veranderingen in de persoonlijke en/of 
huishoudenssituatie en een positievere mening van de omgeving (subjectieve norm) leiden tot een 
sterkere koopintentie. 
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Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek 
besproken aan de hand van het literatuuronderzoek en de uitgevoerde 
interviews onder woonconsumenten. Allereerst worden de conclusies 
toegelicht aan de hand van de doelstelling van het onderzoek en de 
onderzoeksvragen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een evaluatie en 
aanbevelingen voor woningmarktbeleid en vervolgonderzoek . 

 

7.1 Conclusies 
De doelstelling van het onderzoek is; inzicht te verkrijgen in de variabelen die van invloed zijn op de 
intentie om een woning te kopen en de daadwerkelijke beslissing om een woning te kopen, 
teneinde advies voor woningmarktbeleid uit te brengen en oplossingen te bieden die de frequentie 
van woningverkopen kunnen verhogen. Deze doelstelling is vertaald naar de volgende 
onderzoeksvragen: 

• Welke factoren zijn van invloed op de intenties om een woning te kopen en op de 
daadwerkelijke beslissing om een woning aan te schaffen in Nederland? 

• Hoe kunnen maatregelen en woningmarktbeleid de vorming van koopintenties en het 
uiteindelijke gedrag van woonconsumenten ten opzichte van de aanschaf van een woning 
beïnvloeden? 

 

 

Bij de hoofdonderzoeksvragen horen deelvragen, welke onder andere ontstaan uit het conceptueel 
model (figuur 7.1). 

1. Welke doelgroepen woonconsumenten zijn relevant voor dit onderzoek?  
2. Wat zijn de intenties van woonconsumenten om een woning te kopen?  
3. Hoe uit het koopgedrag van woonconsumenten zich en hoe verloopt het?  
4. Welke factoren zijn van belang bij koopintenties  en koopgedrag van woonconsumenten?  
5. Wat is de invloed van de factoren op de koopintenties van woonconsumenten?  
6. Wat is de invloed van de factoren op het koopgedrag van woonconsumenten?  
7. Wat is de invloed van de koopintenties op het koopgedrag van woonconsumenten?  

Aan de hand van het literatuuronderzoek zijn drie voor het onderzoek relevante doelgroepen 
geformuleerd, namelijk starters op de koopmarkt, doorstromers van een huurwoning naar een 
koopwoning en doorstromers van een koopwoning naar een andere koopwoning. Daarbij is 
onderscheid gemaakt tussen de groepen op basis van de fase van het koopproces waarin de 
woonconsument zich bevindt, namelijk personen met een koopintentie en personen die reeds een 
woning hebben gekocht. Deze doelgroepen zijn door middel van diepte-interviews ondervraagd 
voor het aanvullende onderzoek. De resultaten van het onderzoek onder woonconsumenten bieden 
te weinig variatie om daadwerkelijke koopintenties te kunnen formuleren. Aan de hand van het 
literatuuronderzoek is een aantal soorten koopgedrag geformuleerd. Deze kennis is door middel 

Figuur 7.1: conceptueel model 
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van de resultaten van de interviews bevestigd. De soorten koopgedrag zijn: het kopen van een 
woning, het uitstellen van de koopwens, het bijstellen van de koopwens of het aanpassen van de 
huidige woning aan de woonwens. De resultaten uit het literatuuronderzoek zijn geïntegreerd met 
een psychologisch model van besluitvorming, waardoor een model is ontstaan dat het koopproces 
en de voor koopintenties belangrijke factoren weergeeft. 

Door middel van een aanvullend onderzoek onder woonconsumenten is de opgedane kennis uit het 
literatuuronderzoek aangevuld en bevestigd waar mogelijk. Daarnaast hebben de resultaten van de 
interviews de relevantie van het toegepaste psychologische model van besluitvorming voor het 
koopproces van woonconsumenten bevestigd. D00r middel van het toegepaste model en de diepte-
interviews zijn factoren geformuleerd die van invloed zijn op de koopintenties en realisatie van de 
koopplannen. Daarnaast is het belang van deze factoren bepaald door middel van de interviews. De 
factoren en het belang voor de koopintentie zijn verwerkt in tabel 7.1. Enkele kenmerken zijn een 
resultaat van het literatuuronderzoek, maar deze zijn niet naar voren gekomen uit de interviews 
onder woonconsumenten. Voor de volledigheid zijn deze kenmerken in de tabel verwerkt, maar het 
belang hiervan is niet door middel van een cijfer weer te geven. Het belang van de factoren is in het 
zesde hoofdstuk uitgebreid toegelicht. 

Onderdelen Aspecten Cijfer 

Houding en voorkeuren - De houding ten opzichte van het kopen van een woning 
- De houding ten opzichte van de koopwoning 

7,6 
7,1 

Gedragsovertuigingen / 
argumenten 

De argumenten om een woning te kopen en de effecten die de 
potentiële woningkopers verwachten van de aankoop van een 
woning.  

8,1* 

- Eigendom, het bezitten van een woning 8,5** 
- Vrijheid van een koopwoning 8,5** 
- Financieel aantrekkelijker door o.a. (hoge) huurprijzen, 

hypotheekrenteaftrek en aflossen van de hypotheek 
8** 

- Woningaanbod 
- Huishouden gerelateerde ontwikkelingen zoals 

samenwonen en zelfstandig gaan wonen 

7,5** 

Subjectieve normen De bereidheid om het gedrag aan te passen aan de verwachte 
mening van de omgeving ten aanzien van het kopen van een 
woning. 

4,5 

Normen sociale 
omgeving 

De mening van de sociale omgeving over het kopen van een 
woning.  

- Bekendheid met kopen of het bezitten van een eigen 
woning 

4,2 

Verwachte controle Het waargenomen gemak en het persoonlijke gevoel van 
controle over de aankoop van een woning. 

- Ervaringen uit het verleden 
- Hulpbronnen en restricties: eigen vermogen en 

inkomen, hypotheek(regelingen), 
hypotheekrenteaftrek en overige stimulerende 
maatregelen 

7,7 

Overtuigingen controle De ingeschatte mogelijkheden om de aankoop van een woning 
te kunnen realiseren en de mate van controle daarover. 

- Hulpbronnen en restricties: eigen vermogen en 
inkomen, hypotheek(regelingen), 

7,1 
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hypotheekrenteaftrek en overige stimulerende 
maatregelen 

- Vooronderzoek naar het koopbudget 
- Voorlichting (door o.a. hypotheekadviseur) 

Gewoonten Gedrag dat min of meer automatisch plaats vindt met 
betrekking tot het kopen van een woning. 

- Gewenste regio en/of omgeving 
- Kenmerken van de woning 
- Woningaanbod  

7,3 

Kennis De bestaande kennis en ervaring van een persoon of 
huishouden ten aanzien van het kopen van een woning. 

- Hypotheken en hypotheekregelgeving 
- (Regionale) woningmarkt 
- Bezitten van een woning 
- Proces van het kopen van een woning 

6,5 

Werkelijke controle en 
mogelijkheden 

De werkelijke vaardigheid en mogelijkheid om de aankoop van 
een woning te kunnen realiseren. 

- Hulpbronnen en restricties: eigen vermogen en 
inkomen, hypotheek(regelingen), 
hypotheekrenteaftrek en overige stimulerende 
maatregelen 

- Woningaanbod 
- Eventuele verkoop vorige woning 
- Stabiele werksituatie 

 

Structurele huishoudens- 
en persoonskenmerken 

De demografische, psychologische, fysieke, economische, 
sociale en culturele kenmerken van de (potentiële) 
woningkoper. 

- Inkomen / financiële mogelijkheden 

 
 
 
8,1 

- Huishoudenssituatie 7,9 
- Leeftijd 5,5 

 - Opleidingsniveau 4 
 - Etnische afkomst 2 
Situatie: 
woningmarktkenmerken, 
ontwikkelingen, locatie 
en woningkenmerken 

- Kenmerken van de huidige of vorige woning 8,3 
- Kenmerken van de nieuwe of toekomstige woning 8,2 
- Kenmerken van de omgeving 8,1 
- Prijsontwikkelingen 6,6 
- Crisis op de woningmarkt 6,4 
- Veranderde regelgeving van hypotheken 4,4 

 

Uit het onderzoek blijkt dat met name ontwikkelingen in de structurele huishoudens- en 
persoonskenmerken de koopintentie beïnvloeden. De wens om een woning te kopen is een 
veelvoorkomend argument en de kenmerken van de huidige woning spelen een rol voor de 
koopplannen. Verder wordt het bezitten van een eigen woning, het eigendom, en de vrijheid en 

Tabel 7.1: beïnvloedende factoren en belang voor de koopintentie 
* Gemiddeld cijfer 
** In tegenstelling tot het gemiddelde cijfer zijn de cijfers per argument niet geheel representatief, aangezien 
niet alle argumenten door alle ondervraagden benoemd zijn. Deze cijfers dienen ter indicatie. 
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aanpasbaarheid van een koopwoning als een belangrijk argument gezien. De structurele 
huishoudens- en persoonskenmerken en de situatie zijn van invloed op alle factoren en de 
onderlinge verbanden en variabelen. 

De werkelijke controle en mogelijkheden zijn beslissend voor de realisatie van de koopintentie. 
Hierbij zijn met name de financiële mogelijkheden van de potentiële woningkoper van belang. De 
beperkingen die woonconsumenten ervaren om de koopplannen te kunnen realiseren hebben 
daarmee met name betrekking op de werkelijke controle en mogelijkheden, zoals het niet kunnen 
verkrijgen van een toereikende hypotheek. Daarnaast moet er voldoende aanbod van woningen zijn 
en moet de woonconsument voldoende financiële mogelijkheden hebben om de koopintentie 
daadwerkelijk te kunnen realiseren. 

Beïnvloedbaarheid 
Enkele factoren, en daarmee indirect ook de andere factoren en de onderliggende verbanden zijn te 
beïnvloeden, wat een positief of negatief effect kan hebben op de koopintentie en het uiteindelijke 
koopgedrag.  

Uit het onderzoek komt naar voren dat met name de kennis, gewoonten en subjectieve normen van 
woonconsumenten te beïnvloeden zijn. Daarnaast zijn de structurele huishoudens- en 
persoonskenmerken zijn niet te beïnvloeden, maar veranderingen in de persoonlijke en 
huishoudenssituatie kunnen wel leiden tot sterkere gedragsovertuigingen of argumenten om een 
woning te kopen. De financiële mogelijkheden (de werkelijke controle en mogelijkheden) om een 
woning te kopen zijn van belang voor de realisatie voor de koopintentie. Door middel van 
woningmarktbeleid zijn deze financiële mogelijkheden te beïnvloeden. Soepelere hypotheekregels 
kunnen ertoe leiden dat meer mensen een woning naar wens kunnen kopen. Het is echter de vraag 
of, gezien de geschiedenis van de woningmarkt, dit een verstandige aanpassing is. De overheid en 
andere instanties die gebaat zijn bij een toename in het aantal woningverkopen kunnen de vorming 
van koopintenties en het uiteindelijke koopgedrag beïnvloeden door de kennis over het kopen van 
een woning onder woonconsumenten te vergroten. Indien een woonconsument meer kennis heeft 
van het kopen van een woning, dan wordt de haalbaarheid van de koopplannen steeds realistischer 
door een betere inschatting van de verwachte controle. De kennis kan ook vergroot worden door 
andere belanghebbende partijen zoals hypotheekverstrekkers en makelaars. Verder kunnen de 
zoekgewoonten van de woonconsument door middel van hypotheekadvies en advies van een 
(aankoop)makelaar beïnvloed worden, waardoor de potentiële woningkopers bewuster zoeken 
naar een woning naar wens.  

7.2 Evaluatie en aanbevelingen 

Beleidsaanbevelingen 
Door de hiervoor benoemde beïnvloedbare factoren te stimuleren kan een sterkere koopintentie 
ontstaan, waarmee de koopplannen mogelijk eerder gerealiseerd kunnen worden. Door 
bijvoorbeeld de kennis van woonconsumenten over het kopen van een woning te vergroten, 
kunnen zij beter de gevolgen van de veranderende regelgeving inschatten en hier rekening mee 
houden in hun koopplannen. Deze kennis kan vergroot worden door middel van campagnes over 
hypotheken en de regelgeving en daarnaast ook over het proces van het kopen van een woning. 
Diverse woonconsumenten zijn niet bekend met alle zaken die bij de aankoop van een woning 
geregeld moeten worden en zijn zich niet bewust van de kosten die dit met zich mee brengt. Daarbij 
is het van belang om de kennis te vergroten voor woonconsumenten met een koopintentie en met 
name voor woonconsumenten zonder intentie. Indien bij de laatste groep de kennis over het kopen 
van een woning wordt vergroot, kan bij deze personen mogelijk een koopintentie ontstaan. De 
overheid en brancheverenigingen zoals de NVM, VBO en Vereniging Eigen Huis kunnen een 
(gezamenlijke) campagne starten met algemene kennis over het kopen van een woning. Door deze 
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kennis te verspreiden onder inwoners van Nederland kan het aantal personen met een koopintentie 
toenemen wat vervolgens kan resulteren in een toename van het aantal woningverkopen. 

Ten aanzien van de verstrekking van hypotheken, de meest genoemde beperking voor het niet 
kunnen realiseren van de koopplannen, is het van belang dat woonconsumenten voldoende 
geïnformeerd zijn over de regelgeving. Woonconsumenten zijn zich bewust van de jaarlijks dalende 
hoogte van de maximale hypotheek, maar houden hier onvoldoende rekening mee in hun 
koopplannen. De jaarlijkse daling van de maximale hypotheek komt door de daling van de Loan-To-
Value (de verhouding tussen de waarde van de woning en de hoogte van de hypothecaire lening) en 
de Loan-To-Income (de verhouding tussen het inkomen van het huishouden en de hoogte van de 
hypothecaire lening). Woonconsumenten lijken zich steeds beter te realiseren dat de LTV-norm 
jaarlijks daalt en sparen daarom steeds meer voor de aankoop van een woning. Uit het onderzoek 
blijkt dat de LTI-norm echter een beperkende factor is, aangezien consumenten hiervan afhankelijk 
zijn en de regelgeving moeten accepteren. Zij kunnen hierop niet anticiperen, omdat zij de 
regelgeving en het inkomen niet kunnen beïnvloeden. De vraag is echter of een aanpassing van de 
regelgeving voor hypotheken gewenst is. Als gevolg van de dalende woningprijzen door de 
woningmarktcrisis, hebben veel huishoudens momenteel een hypothecaire lening die hoger is dan 
de waarde van de woning. Dit is één van de redenen voor de aangescherpte regelgeving voor 
hypotheken. Daarentegen leidt de verstrenging van zowel de LTI-norm als de LTV-norm op termijn 
tot een situatie waarbij het lastig wordt om een woning naar wens te kunnen financieren. De 
jaarlijkse verlaging van de LTV-norm tot 100% in 2018 is een verstandige aanpassing van de 
regelgeving, om een eventuele restschuld te voorkomen. De jaarlijkse verlaging van de LTI-norm kan 
wellicht nader onderzocht worden. 

Om het sparen voor eigen vermogen te stimuleren kunnen banken speciale spaarrekeningen starten 
waar met rentevoordeel gespaard kan worden voor een woning in de toekomst. De overheid kan 
hieraan bijdragen door deze spaarrekeningen niet te belasten met een maximale spaargrens waar 
boven belastinggeld over het spaarbedrag betaald moet worden. Daarnaast kunnen huishoudens 
die nog niet voldoende gespaard hebben voor een koopwoning, maar boven de inkomensgrens van 
sociale huurwoningen vallen, momenteel enkel terecht in de particuliere huurmarkt. Deze 
huurwoningen hebben vaak forse huurprijzen, waardoor het sparen voor een koopwoning lastig kan 
zijn. Door het gat tussen sociale huurwoningen en een koopwoning te verkleinen, door middel van 
betaalbare geliberaliseerde huurwoningen of het verhogen van de sociale huurgrens, nemen de 
huurlasten af en kunnen woonconsumenten meer sparen voor een toekomstige koopwoning. 

Het woningaanbod is in sommige gevallen ook een beperkende factor. Door de onzekerheid over de 
woningmarkt en de prijsdalingen, durven veel woonconsumenten de huidige woning niet te koop te 
zetten. Dit beperkte aanbod van woningen limiteert de doorstroming op de woningmarkt. Door de 
kosten voor het kopen van een woning te verlagen, door bijvoorbeeld de huidige verlaging van de 
overdrachtsbelasting te blijven hanteren, kan het aantal woningverkopen mogelijk gestimuleerd 
worden. Een onderzoek naar de effecten van de verlaagde overdrachtsbelasting kan mogelijk 
uitwijzen of een verdere verlaging van deze belasting een stimulerend effect kan hebben op het 
huidige aantal woningverkopen. 

Evaluatie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Dit onderzoek heeft een basis gelegd voor wetenschappelijk onderzoek naar koopintenties en 
koopgedrag van woonconsumenten. Vanwege de omvang van het afstudeeronderzoek is een 
beperkt aantal woonconsumenten geïnterviewd. Deze respondenten komen uit verschillende 
regio’s in Nederland, waardoor de resultaten beïnvloedt worden door de regionale woningmarkt 
kenmerken die per geïnterviewde verschillen. Een grotere steekproef kan meer kennis en inzicht ten 
aanzien van koopintenties en koopgedrag creëren. Meer diversiteit, op basis van regio, leeftijd, 
afkomst en andere structurele persoonskenmerken, in de onderzoekspopulatie is daarbij van 
belang. 
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Verder zijn er nog enkele aspecten die verder onderzocht kunnen worden: 

• In dit onderzoek is ingegaan op de koopintenties en het koopgedrag van (potentiële) 
woningkopers. Daarbij is een aantal doelgroepen woonconsumenten buiten beschouwing 
gelaten, zoals personen met een negatieve houding ten opzichte van het kopen van een 
woning en personen zonder koopintentie. Door een onderzoek te doen naar enkele 
factoren die van belang zijn voor koopintenties, zoals de houding en voorkeuren en de 
subjectieve normen, kan inzichtelijk gemaakt worden of personen die (nog) geen 
koopplannen hebben dezelfde overwegingen hebben als potentiële woningkopers ten 
aanzien van een koopwoning in het algemeen. 
 

• In dit onderzoek zijn personen die de koopplannen definitief uitgesteld hebben buiten 
beschouwing gelaten. Een onderzoek naar deze doelgroep kan meer inzicht creëren in de 
invloed van de factoren op de koopintenties en het koopgedrag. Daarnaast kunnen 
beïnvloedbare aspecten van het koopproces meer inzichtelijk gemaakt worden. 
 

• De variabelen waarden en emoties zijn niet onderzocht in het kwalitatieve onderzoek onder 
woonconsumenten. Waarden zijn te algemeen en vragen hierover gaan buiten het 
onderzoek om. Emoties zijn lastig te onderzoeken door middel van interviews, aangezien 
het lastig is om daadwerkelijke emoties te benoemen. Door middel van een onderzoek 
specifiek naar de invloed van waarden en emoties op koopintenties en koopgedrag van 
woonconsumenten,  kan de huidige kennis aangevuld worden. 
 

• In dit onderzoek is in beperkte mate ingegaan op de woningkeuze van de woon-
consumenten. Door in een aanvullend onderzoek het keuzeproces van de woning meer te 
betrekken, wordt meer inzicht verkregen in de kenmerken van de woning, de omgeving en 
de woningmarkt. Hierbij is het interessant te onderzoeken welke kenmerken van de woning, 
de omgeving of de woningmarkt doorslaggevend zijn om de koopplannen te willen 
realiseren. 
 

• Verdiepend onderzoek naar een meer diverse onderzoekspopulatie is een interessante 
aanvulling op dit onderzoek. De onderzoekspopulatie bestaat in dit onderzoek slechts uit 
personen van Nederlandse afkomst. Andere bevolkingsgroepen hebben wellicht andere 
woonwensen en argumenten om een koopwoning te kopen. 
 

• Dit onderzoek is vooral gericht op personen met een intentie en een reeds gerealiseerde 
intentie. Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen schetsen van het koopproces van 
woonconsumenten verdient het de aanbeveling om woonconsumenten op meerdere 
momenten te onderzoeken. Door personen met een intentie te volgen tijdens het 
koopproces, kan de huidige kennis aangevuld worden en wordt meer inzicht in het proces 
verkregen. 
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Bijlagen 

Bijlage A: Interview guide 
 

Onderdelen Interview/vragen 

Introductie 
− Inleiding 

− Doel van het onderzoek 

− Korte introductie 
− Uitleg doel onderzoek: inzicht verkrijgen in de factoren 

die van invloed zijn op de plannen om een woning te 
kopen en de daadwerkelijke beslissing om een woning 
te kopen. 

− Toestemming vragen voor het maken van 
aantekeningen en opname met een spraakrecorder 

− Bedanken voor bereidheid tot medewerking 
Deel 1: intenties Intentie: 

? Wat zijn uw koopplannen? 
? En waarom? 

Gewoonten: 
? Heeft u een standaard aanpak bij het zoeken van een 

koopwoning? 
? Hoe belangrijk is deze aanpak voor uw koopplannen? 

(op een schaal van 0 – 10 voor alle benoemde factoren) 
? Waarom vindt u dit? 

Houdingen en voorkeuren: 
? Hoe staat u ten opzichte van het kopen van een 

woning? (positief of negatief) 
? Hoe belangrijk is uw houding ten opzichte van het 

kopen van een woning voor uw koopplannen? (op een 
schaal van 0 – 10) 

? Hoe belangrijk is uw houding ten opzichte van de 
koopwoning zelf voor uw koopplannen? (op een schaal 
van 0 – 10) 

? Waarom vindt u dit? 
Gedragsovertuiging: 

? Wat zijn uw argumenten om een woning te kopen? 
? Waarom vindt u dit? 
? Hoe belangrijk zijn deze argumenten voor uw houding 

ten opzichte van het kopen van een woning? (op een 
van schaal 0 – 10 voor alle benoemde redenen) 

Subjectieve normen: 
? In hoeverre vindt u dat een woning kopen iets is dat zo 

hoort? 
? Hoe belangrijk is deze mening voor uw koopplannen? 

(op een schaal van 0 – 10) 
? Waarom vindt u dit? 

Normen sociale omgeving: 
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? Hoe denkt uw sociale omgeving over het kopen van 
een woning? 

? In hoeverre bent u het eens met de mening van uw 
sociale omgeving? 

? Hoe belangrijk is de mening van uw omgeving voor uw 
koopplannen? (op een schaal van 0 – 10) 

? Waarom vindt u dit? 
Verwachte controle 

? Hoe groot verwacht u de kans dat u uw koopwens 
kunt realiseren? (zeer klein, klein, neutraal, groot, zeer 
groot) 

? Waarom verwacht u dit? 
? Hoe belangrijk is deze verwachting voor uw 

koopplannen? (op een schaal van 0 – 10) 
? Waarom vindt u dit? 

Overtuigingen controle: 
? In hoeverre heeft u mogelijkheden om een woning te 

kopen? 
? In hoeverre verwacht u dat deze mogelijkheden 

toereikend zijn om een woning te kunnen kopen? 
? Hoe belangrijk is deze inschatting voor uw 

koopplannen? (op een schaal van 0 – 10 per 
mogelijkheid) 

? Waarom vindt u dit? 
Kennis: 

? Welke kennis heeft u over het kopen van een woning? 
? Hoe belangrijk is deze kennis voor uw koopplannen? 

(op een schaal van 0 – 10 per soort kennis) 
Structurele huishoudens- en persoonskenmerken 

? Welke kenmerken van uw huishouden zijn volgens u 
van invloed op uw koopplannen? 

? Hoe sterk beïnvloeden deze kenmerken uw 
koopplannen? (op een schaal van 0 – 10 per kenmerk) 

? Welke kenmerken van u zelf zijn volgens u van invloed 
op uw koopplannen? 

? Hoe sterk beïnvloeden deze kenmerken uw 
koopplannen? (op een schaal van 0 – 10 per kenmerk) 

? Wat is de samenstelling van uw huishouden? 
? Hoe sterk beïnvloedt dit uw koopplannen? (op een 

schaal van 0 – 10) 
? Wat is uw leeftijd? 
? Hoe sterk beïnvloedt dit uw koopplannen? (op een 

schaal van 0 – 10) 
? Wat is uw land van herkomst? 
? Hoe sterk beïnvloedt dit uw koopplannen? (op een 

schaal van 0 – 10) 
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? Wat is uw opleidingsniveau? 
? Hoe sterk beïnvloedt dit uw koopplannen? (op een 

schaal van 0 – 10) 
? Bent u financieel gezien in staat om een woning te 

kunnen kopen? 
? Hoe sterk beïnvloedt dit uw koopplannen? (op een 

schaal van 0 – 10) 
Situatie: 

? Welke kenmerken van de omgeving beïnvloeden uw 
koopplannen? 

? Hoe belangrijk zijn deze kenmerken voor uw 
koopplannen? (op een schaal van 0 – 10 per kenmerk) 

? Welke kenmerken van uw huidige woning beïnvloeden 
uw koopplannen? 

? Hoe belangrijk zijn deze kenmerken voor uw 
koopplannen? (op een schaal van 0 – 10 per 
woningkenmerk) 

? Welke kenmerken van uw toekomstige woning 
beïnvloeden uw koopplannen? 

? Hoe belangrijk zijn deze kenmerken voor uw 
koopplannen? (op een schaal van 0 – 10 per 
woningkenmerk) 

? Is er voldoende aanbod van het door u gewenste 
woningtype in de door u gewenste regio? 

? In hoeverre zijn de prijsontwikkelingen op de 
woningmarkt van invloed op uw koopplannen? 

? In hoeverre is de crisis op de woningmarkt van invloed 
op uw koopplannen? 

? In hoeverre is de veranderde regelgeving voor 
hypotheken van invloed op uw koopplannen? 

? Zijn er nog andere ontwikkelingen op de woningmarkt 
die van invloed zijn op uw koopplannen? 

? Hoe belangrijk zijn deze ontwikkelingen voor de 
sterkte van uw koopplannen? (op een schaal van 0 – 10 
per ontwikkeling) 

Deel 2: realisatie intentie 
− Doelgroep: koopintentie nog niet 

gerealiseerd 

Werkelijke controle en mogelijkheden: 
? Welke beperkingen ervaart u bij het realiseren van uw 

koopplannen? 
? Wat moet er volgens u gebeuren zodat u uw 

koopwens kunt realiseren? 
Deel 2: realisatie intentie 

− Doelgroep: gerealiseerde 
koopintentie 

Werkelijke controle en mogelijkheden:  
? Dankzij welke mogelijkheden heeft u uw koopplannen 

kunnen realiseren? 
Afsluiting 

− Overige op- en/of aanmerkingen 
− Toelichting vervolg onderzoek 

− Bedanken 

− Indien van toepassing, ruimte voor opmerkingen en/of 
vragen 

− Toelichting vervolg onderzoek 
− Bedanken voor medewerking aan het onderzoek 

Afstudeerscriptie M.J.J. v.d. Werf (0658237) – April 2015 
Pagina 82 



TO BUY OR NOT TO BUY? 
 
 

Bijlage B: Resultaten interviews koopgroep: doorstromers van huur naar koop 
 

Vragen Antwoorden/resultaten 

Wanneer heeft u 
uw woning 
gekocht? 

Juni 2013 Mei 2014 Maart 2013 December 2014 

Wat waren uw 
koopplannen? En 
waarom? 

Ik wilde graag gaan 
samenwonen en 
wilde een woning 
die ik naar mijn 
eigen smaak en zin 
kon indelen en 
inrichten. Bij een 
huurwoning is dit 
lastig. 

Vinden blijven huren 
zonde van het geld, 
willen liever betalen 
voor een huis dat van 
onszelf wordt. 

We wilden groter 
gaan wonen en 
wilden liever kopen 
dan huren. Met een 
koopwoning is het 
echt van jezelf en 
betaal je iets af, met 
huren gooi je in die 
zin geld weg, het zal 
nooit van jou worden. 

Omdat de huur 
steeds hoger wordt. 

Had u een 
standaard aanpak 
bij het zoeken van 
een koopwoning? 

Ja, ik was op zoek 
naar een ruime 
rijtjeswoning met 
een grote garage of 
berging. Verder was 
ik op zoek naar een 
woning in Oss 
omdat ik graag in 
de buurt van mijn 
familie wil wonen. 

Ja woning binnen 
specifiek gebied, 
modern, groter dan 
huurhuis met meer 
tuin en mogelijkheid 
voor garage. Gezocht 
via Funda 
voornamelijk. 

De woonplaats 
hadden we al vrij snel 
bepaald en we 
hadden een streef-
type woning. We 
wilden graag een 
twee-onder-een-kap, 
maar wel betaalbaar 
en met de nodige 
ruimte. Daar hebben 
we naar gezocht 
binnen ons budget. 
We keken elke dag op 
Funda om te kijken 
wat er binnen onze 
wensen viel en of 
daar iets nieuws bij 
kwam. 

Ja speciaal een 
bungalow en toch 
in de buurt van de 
natuur vanwege 
onze 
honden. En de wijk 
is toch ook wel 
belangrijk geweest. 

Hoe belangrijk was 
deze aanpak voor 
uw koopplannen? 

8 10 8 8 

Waarom vindt u dit? Een woning koop je 
niet voor een paar 
jaar, dus ik wilde 
zeker weten dat de 
woning voldeed aan 
al mijn eisen. 

Woning moet 
voldoen aan 
woonwensen. 

We hadden in ons 
hoofd wat we wilden 
en vonden dit de 
juiste manier om dat 
te bereiken. Funda 
heeft sowieso een 
groot aanbod, dus 
dat was onze 
belangrijkste aanpak. 

Vanwege mijn 
reuma is het beter 
dat ik zo min 
mogelijk trappen 
loop. Nu wonen we 
in een wijk met veel 
allochtonen en we 
hebben daar toch 
ook wel opgelet 
want we hebben 
dat als vervelend 
ervaren. 

Hoe staat u ten 
opzichte van het 
kopen van een 
woning? 

Positief. Positief. Positief. Positief. 

Hoe belangrijk is uw 
houding ten 

6 9 5 8 
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opzichte van het 
kopen van een 
woning voor uw 
koopplannen? 
Hoe belangrijk is uw 
houding ten 
opzichte van de 
koopwoning zelf 
voor uw 
koopplannen? 

10 10 10 9 

Waarom vindt u dit? Mijn houding ten 
opzichte van het 
kopen is niet zo 
belangrijk, omdat ik 
niet per se een 
woning wilde 
kopen. 
 
Mijn houding ten 
opzichte van de 
woning is erg 
belangrijk, omdat ik 
wil dat de woning 
voldoet aan al mijn 
eisen. 

Kopen van een 
woning is belangrijk, 
maar woning moet 
wel aan onze wensen 
voldoen, anders 
zouden we nog even 
wachten tot de juiste 
woning. 

De woning zelf moest 
volledig naar wens 
zijn, anders zouden 
we niet tot de koop 
zijn overgegaan. 

Omdat het 
financieel gunstiger 
is en het is heel 
belangrijk dat je 
jezelf helemaal 
inzet voor het 
kopen van je 
woning. 

Wat waren uw 
argumenten om 
een woning te 
kopen? 

Ik wilde graag 
samenwonen met 
mijn vriend. 

Investering voor de 
toekomst, huis wordt 
eigen bezit. 
koopwoningen 
hebben over het 
algemeen wat meer 
te bieden wat betreft 
ruimte en inrichting. 

Dat het van jezelf 
wordt, doordat je 
afbetaalt 
Huren is elke maand 
betalen, zonder dat 
het ooit van jezelf 
wordt 
We wilden groter 
wonen en huren werd 
dan te duur of 
kwamen we niet voor 
in aanmerking 
(eigenlijk hebben we 
dit nooit als een optie 
beschouwd, we 
wilden gewoon 
kopen). 

Omdat huren 
steeds duurder 
wordt en met 
kopen is het stukje 
veiliger als je 
partner komt te 
overlijden. 

Waarom vindt u dit? Ik had ook best een 
woning willen 
huren, maar mijn 
vriend wilde per se 
een woning kopen. 
Ik heb daarom 
uiteindelijk gekozen 
voor samenwonen 
in een koopwoning. 

Bij huren blijf je altijd 
huurlasten houden. 

we vinden het zonde 
om elke maand te 
betalen voor een 
woning terwijl het 
niet van jou is en ook 
nooit zal worden en 
je niet zelf mag 
bepalen wat je 
daaraan 
doet/verandert. Met 
een koopwoning heb 
je deze vrijheid wel en 
heb je echt het 
gevoel dat het van 
jezelf is. 

Als je huurt blijft de 
woning altijd van 
een ander en als je 
koopt mag je 
verbouwen wat je 
wil om het naar je 
zin te maken. 

Hoe belangrijk zijn Samenwonen: 10 Investering / Investering / Huurkosten: 8 
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deze argumenten 
voor uw houding 
ten opzichte van 
het kopen van een 
woning? 

eigendom: 10 
Flexibiliteit: 10 
Huurkosten: 7 

eigendom: 9 
Flexibiliteit: 9 
Huurkosten: 9 

Investering / 
eigendom: 8 
Flexibiliteit: 8 

In hoeverre vindt u 
dat een woning 
kopen iets is dat zo 
hoort? 

Ik vind niet dat het 
zo hoort, maar ik 
denk wel dat de 
huurmarkt vaak te 
beperkt is om aan 
alle eisen te 
voldoen waardoor 
je automatisch bij 
een koopwoning 
uitkomt. 

Wanneer het mogelijk 
is qua inkomen, is het 
erg verstandig. Als je 
het niet kunt betalen, 
dan moet je het niet 
doen. 

Ondanks dat ik dit 
niet als reden heb 
ervaren voor mijzelf, 
zie ik het onbewust 
denk ik wel als iets 
dat hoort, wat er een 
beetje bij hoort bij 
ouder worden. Ik vind 
het ook een logische 
volgende stap als je 
ouder wordt, dus 
misschien inderdaad 
het gevoel dat dat 
'hoort'. 

Ik vind het niet iets 
is wat zo hoort. 

Hoe belangrijk is 
deze mening voor 
uw koopplannen? 

5 7 7 3 

Waarom vindt u dit? Omdat ik het 
belangrijker vind 
dat ik een geschikte 
woning vind, of dit 
nu een huurwoning 
of een koopwoning 
is. 

Omdat het in onze 
situatie een 
mogelijkheid was om 
te kopen. 

Het speelt meer 
onbewust mee, dat je 
daar altijd al 
onbewust vanuit bent 
gegaan dat je ooit als 
je ouder werd een 
huis zou kopen. Het 
voelde altijd als een 
volgende stap in je 
leven. Het hoort bij je 
'settelen'. 

Het hangt bij 
iedereen er vanaf 
wat zijn 
persoonlijke situatie 
is. 

Hoe denkt uw 
sociale omgeving 
over het kopen van 
een woning? 

Zij accepteren het, 
ze verwachten het 
niet maar het is ook 
wel een beetje 
normaal. Hoewel 
huren ook normaal 
is. 

Positief. Veel mensen 
die zelf ook huis 
hebben gekocht. 

Positief, de meeste 
mensen in mijn 
omgeving hebben 
ook een koophuis of 
zijn dit op termijn van 
plan. 

Iedereen is heel 
positief. 

In hoeverre bent u 
het eens met de 
mening van uw 
sociale omgeving? 

Ik deel de mening 
van mijn omgeving, 
het maakt mij niet 
uit of anderen 
kopen of huren. Als 
ze zelf maar blij zijn 
met hun keuze. 

Helemaal mee eens. Hier ben ik het mee 
eens 

Een heel eind maar 
een ander zou 
waarschijnlijk weer 
andere keuzes 
maken. 

Hoe belangrijk is de 
mening van uw 
omgeving voor uw 
koopplannen? 

8 5 4 4 

Waarom vindt u dit? Ik hecht veel 
waarde aan de 
mening van mijn 
omgeving en wil 
ook hieraan 
voldoen. 

Sociale omgeving 
kent financiële 
situatie nooit 
helemaal, dus zouden 
nooit goed kunnen 
oordelen over wat 

Het voelt niet als 
belangrijk, omdat ik 
me hier niet zo door 
laat leiden. Maar het 
speelt natuurlijk altijd 
automatisch mee, 

Omdat iedereen 
een andere mening 
heeft en wij toch 
naar onze wensen 
gekeken hebben. 
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verstandig voor ons 
is. 

doordat je in je 
omgeving opgroeit 
en hier altijd 
onbewust door 
beïnvloed wordt. Dus 
dit zal ook te maken 
hebben met je eigen 
standpunt en hoe je 
er zelf in staat, ook al 
laat je je hier niet 
bewust door leiden. 

Hoe groot 
verwachtte u de 
kans dat u uw 
koopwens kon 
realiseren? 

Groot. Neutraal. Groot. Groot. 

Waarom 
verwachtte u dit? 

Omdat ik me van te 
voren goed 
verdiept had in 
onze mogelijkheden 
en we specifiek op 
zoek waren naar 
een woning die 
binnen ons budget 
paste. 

Voldoende inkomen, 
maar op moment van 
kopen nog geen 
vaste 
arbeidscontracten 
dus dat zou een 
blokkade kunnen zijn. 
Daarnaast werden er 
inkomenseisen aan 
de woning gesteld 
waar we niet aan 
voldeden (inkomen te 
hoog). 

Omdat onze wensen 
haalbaar waren. 
Financieel gezien en 
met het aanbod dat 
er was. 

Omdat we eerst 
ook een hoge huur 
betaalden. 

Hoe belangrijk was 
deze verwachting 
voor uw 
koopplannen? 

8 6 7 8 

Waarom vindt u dit? Anders waren we 
niet gaan kijken 
voor woningen als 
het niet haalbaar 
was. 

Gewoon proberen en 
kijken wat mogelijk is. 

Als het als een 
onhaalbaar idee had 
gevoeld om een huis 
te vinden dat aan 
onze wensen zou 
voldoen, dan hadden 
we het zoeken en de 
concrete plannen 
misschien wel 
uitgesteld. 

Als je die 
verwachting niet 
hebt heeft het geen 
nut om daar mee 
verder te gaan. 

In hoeverre had u 
mogelijkheden om 
een woning te 
kopen? 

We konden een 
hypotheek en 
starterslening 
krijgen. 

Voldoende financiële 
mogelijkheden, geen 
vaste contracten op 
moment van kopen. 

Die waren er gewoon, 
moest zeker lukken. 

Gelukkig genoeg. 

In hoeverre 
verwachtte u dat 
deze mogelijkheden 
toereikend waren 
om een woning 
naar wens te 
kunnen kopen? 

We zochten in de 
prijsklasse die we 
konden betalen en 
er waren voldoende 
woningen die aan 
onze eisen 
voldeden, dus ik 
verwachtte dat die 
mogelijkheden wel 
toereikend waren. 

Redelijk grote 
verwachting, maar 
waren er niet zeker 
van. 

Hier gingen we wel 
vanuit. Ook hebben 
we toen de plannen 
er begonnen te 
komen direct online 
gekeken wat we 
ongeveer konden 
lenen, om te bepalen 
of het inderdaad 
klopte wat we 
dachten. 

Dat is toch altijd 
weer afwachten 
totdat heel het plan 
van de hypotheek 
klaar is. 
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Hoe belangrijk was 
deze inschatting 
voor uw 
koopplannen? 

8 6 7 8 

Waarom vindt u dit? Als we er zo niet 
over hadden 
gedacht, dan waren 
we niet serieus op 
zoek naar een 
woning gegaan. 

Gewoon er voor gaan 
en kijken  wat 
mogelijk is. 

Als we het idee 
hadden dat we toch 
geen (leuk) huis 
konden kopen, dan 
waren we er 
waarschijnlijk nog 
niet mee begonnen. 

Er spelen zoveel 
factoren mee en 
ook al is je 
verwachting hoog 
je weet het pas als 
alles berekend is. 

Wat voor kennis 
had u over het 
kopen van een 
woning? 

Ik wist veel over 
hypotheken en alle 
andere zaken die 
komen kijken bij het 
kopen van een 
woning. 

Redelijk veel na ons 
er in verdiept te 
hebben via internet 
en familie. 

Vooraf alleen in grote 
lijnen, hoe het proces 
ongeveer werkt. Toen 
de plannen concreter 
werden, hebben we 
ons hier ook meer in 
verdiept. 

Veel want we waren 
er al een half jaar 
mee bezig. 

Hoe belangrijk was 
deze kennis voor 
uw koopplannen? 

9 8 4 8 

Welke kenmerken 
van uw huishouden 
zijn volgens u van 
invloed op uw 
koopplannen 
geweest? 

Mijn vriend en ik 
rijden motor en 
daarom was het 
belangrijk dat er 
een garage o.i.d. 
was waarin we de 
motor kunnen 
parkeren. 

Eventueel gezin in de 
toekomst. 

1. Stabiele relatie 
2. Vast contract 
3. Financiële 
zekerheid op langere 
termijn 

We zijn nu nog met 
zijn drieën maar in 
de loop van de 
komende jaren zal 
het een 
tweepersoonshuish
ouden worden. En 
de enige die nog 
thuis woont kan 
zelfstandig overal 
naar toe. 

Hoe sterk hebben 
deze kenmerken uw 
koopplannen 
beïnvloedt? 

8 7 1: 10 
2: 7 
3: 10 

9 

Welke kenmerken 
van u zelf zijn 
volgens u van 
invloed op uw 
koopplannen 
geweest? 

Kinderwens voor de 
toekomst. 

Werk (inkomen) en 
woonplaats. 

1. het feit dat ik een 
stabiele baan had 
waar ik het naar mijn 
zin had 
2. dat ik door mijn 
hogere opleiding min 
of meer kan uitgaan 
van de financiële 
zekerheid die nodig is 
voor zo'n lange 
termijn investering 
3. het feit dat ik niet 
zo wispelturig ben en 
dus niet binnen een 
jaar weer ergens 
anders zou willen 
wonen 

Alleen de wens naar 
een betere 
woonomgeving. 

Hoe sterk hebben 
deze kenmerken uw 
koopplannen 
beïnvloedt? 

7 7 1: 8 
2: 9 
3: 8 

9 
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Wat is de 
samenstelling van 
uw huishouden? 

Stel zonder 
kinderen. 

Stel zonder kinderen. Stel zonder kinderen. Stel met één kind. 

Wat is uw leeftijd? 24 27 29 50 jaar 
Wat is uw land van 
herkomst? 

Nederland. Nederland. Nederland. Nederland. 

Wat is uw hoogst 
afgeronde 
opleidingsniveau? 

WO. WO. WO. Mavo. 

Was u financieel 
gezien in staat om 
een woning te 
kunnen kopen? 

Ja, we konden een 
hypotheek en 
starterslening 
krijgen en hadden 
voldoende 
spaargeld. 

Ja ja Samen met partner 
wel. 

Hoe sterk hebben 
deze factoren uw 
koopplannen 
beïnvloedt? 

Samenstelling 
huishouden: 10 
Leeftijd: 0 
Land van herkomst: 
0 
Opleidingsniveau: 0 
Financiële 
mogelijkheden: 10 

Samenstelling 
huishouden: 7 
Leeftijd: 8 
Land van herkomst: 7 
Opleidingsniveau: 8 
Financiële 
mogelijkheden: 9 

Samenstelling 
huishouden: 6 
Leeftijd: 4 
Land van herkomst: 0 
Opleidingsniveau: 8 
Financiële 
mogelijkheden: 10 

Samenstelling 
huishouden: 9 
Leeftijd: 9 
Land van herkomst: 
9 
Opleidingsniveau: 0 
Financiële 
mogelijkheden: 9 

Welke kenmerken 
van de omgeving 
hebben uw 
koopplannen 
beïnvloedt? 

Dichtbij familie en 
vrienden en dichtbij 
voorzieningen 
(winkels en 
stadscentrum). 

Bekendheid met 
dorp.  
Voorzieningen in de 
buurt. 
Dichtbij werk. 
Nieuwbouw ->jonge 
wijk/inwoners 

Dichtbij familie en 
vrienden, voor ons 
bekende omgeving 

De ligging en de 
wijk 

Hoe belangrijk 
waren deze 
kenmerken voor uw 
koopplannen? 

Dichtbij familie en 
vrienden: 8 
Voorzieningen: 8 

Bekendheid: 7 
Voorzieningen: 9 
Dichtbij werk: 9 
Nieuwbouw: 7 

Dichtbij familie en 
vrienden:8 
Bekendheid: 7 

Ligging en wijk: 9 

Welke kenmerken 
van uw vorige 
woning hebben uw 
koopplannen 
beïnvloedt? 

Ik huurde een 
studentenappartem
ent, ik wist dat dat 
tijdelijk was 
gedurende mijn 
studieperiode. Dit 
was daarom niet of 
nauwelijks van 
invloed op mijn 
koopplannen. 

Dat het een 
huurwoning is, daar 
willen we niet in 
blijven wonen. 

Kleiner, geen tuin, 
geen mogelijkheid 
om auto voor de deur 
te zetten en afval 
direct weg te gooien 
buiten. 

Het wonen tussen 
veel allochtonen en 
2 trappen in huis en 
omdat het huur is. 

Hoe belangrijk 
waren deze 
kenmerken voor uw 
koopplannen? 

2 9 9 9 

Welke kenmerken 
van de door u 
gekochte woning 
hebben uw 
koopplannen 
beïnvloedt? 

Garage of berging 
voor motoren, 
groot met het oog 
op de kinderwens. 

Modern, nieuwbouw 
en 
betaalbaar 

1. ruimte 
2. sfeer/karakter 
3. tuin 
4. buurt 
5. type woning 

Gelijkvloers en een 
tuin en garage. 

Hoe belangrijk 
waren deze 

8 Modern: 8 
Nieuwbouw: 7 

1: 9 
2: 7 

9 
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kenmerken voor uw 
koopplannen? 

Betaalbaar: 9 3: 7 
4: 9 
5: 8 

Was er voldoende 
aanbod van het 
door u gewenste 
woningtype in de 
door u gewenste 
regio? 

Ja er was 
voldoende keuze. 

Ja. Ja wel redelijk. Nee er was heel 
weinig keus en we 
hebben dan ook 
heel de regio 
bekeken. 

In hoeverre zijn de 
prijsontwikkelingen 
op de woningmarkt 
van invloed 
geweest op uw 
koopplannen? 

We wisten dat het 
een slechte markt 
was en dat we 
daardoor goed 
konden 
onderhandelen. 

Wel van invloed 
geweest, woningen 
zijn betaalbaarder 
geworden. 

Wel redelijk. De 
daling leek te 
stabiliseren dus het 
leek een goed 
moment. 

Omdat de prijzen 
gunstiger zijn is het 
voor ons 
voordeliger om van 
een huurhuis naar 
een koopwoning te 
gaan. 

In hoeverre is de 
crisis op de 
woningmarkt van 
invloed geweest op 
uw koopplannen? 

We wisten dat het 
aantal verkopen 
laag was, dus dat 
we niet heel erg 
veel concurrentie 
hadden bij onze 
zoektocht naar een 
woning. 

Hadden zonder crisis 
waarschijnlijk ook een 
woning gekocht, 
maar misschien een 
andere. Lage rente is 
wel fijn. 

Omdat wij vanuit een 
huurwoning kwamen 
en dus gemakkelijk 
konden instappen 
zonder iets te hoeven 
verkopen. 

Als de huizen niet 
waren gezakt in 
prijs was het voor 
ons budget 
moeilijker geweest 
want dan hadden 
we waarschijnlijk in 
de huurwoning 
blijven wonen. 

In hoeverre is de 
veranderde 
regelgeving voor 
hypotheken van 
invloed geweest op 
uw koopplannen? 

Niet echt, maar ik 
denk dat we 
onbewust wel voor 
2014 wilden kopen, 
aangezien we dan 
minder hypotheek 
konden krijgen. 

Niet veel, hadden 
toch veel willen 
aflossen en wilden 
sowieso onder 
maximaal te lenen 
bedrag blijven. 

Niet, hiervoor waren 
we toch al te laat. 

Het traject van een 
hypotheek is 
hierdoor wel langer. 

Hoe belangrijk zijn 
deze 
ontwikkelingen 
voor de sterkte van 
uw koopplannen 
geweest? 

Prijsontwikkelingen: 
8 
Crisis woningmarkt: 
8 
Regelgeving 
hypotheken: 3 
 
 

Prijsontwikkelingen: 8 
Crisis woningmarkt: 6 
Regelgeving 
hypotheken: 5 
 
 

Prijsontwikkelingen: 8 
Crisis woningmarkt: 8 
Regelgeving 
hypotheken: 1 
 
 

Prijsontwikkelingen: 
9 
Crisis woningmarkt: 
9 
Regelgeving 
hypotheken: 9 
 
 

Zijn er nog andere 
ontwikkelingen op 
de woningmarkt die 
van invloed zijn 
geweest op uw 
koopplannen? 

Nee. Hoge huur, we 
komen niet in 
aanmerking voor 
sociale huur. 

Nee. Ja de stijging van de 
huurprijzen, dit was 
vrij belangrijk (9). 

Dankzij welke 
mogelijkheden 
heeft u uw 
koopplannen 
kunnen realiseren? 

Het kunnen krijgen 
van een hypotheek 
en starterslening en 
we hebben goed 
kunnen 
onderhandelen 
over de woning die 
we hebben 
gekocht. 

Inleg eigen geld en 
ons inkomen. 

Financiële 
mogelijkheden en 
aanbod van 
wenselijke woning. 

Alles bij elkaar, ons 
gezamenlijk 
inkomen en een 
gedeelte eigen geld 
en omdat we uit 
een huurhuis 
komen en dus niet 
al een hypotheek 
hadden. 
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