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ABSTRACT 
 

 

 

The aim of this research is to investigate the experiences of homeowners which have bought their 

own tenant house. The occasion for this research is formed by the ‘Supporting People’ objective that 

social housing corporation Trudo Eindhoven wishes to pursue. The corporation provides low-income 

households the opportunity to rise within the housing market. When tenants and/or new customers 

want to buy a home at Trudo, they will be offered a high discount on the market value. This product 

is called ‘Slimmer Kopen®.’  

 

This research gives the social housing corporation an answer to the question if this product is helping 

the customers to move forward in life. ‘Supporting People’ is being understood in the broadest sense 

of word. A theoretical framework summarises and discusses previous findings within research to the 

possible effects of buying a former rental house. Next, conceptual models are built, which are based 

on the results from previous theoretical research and own expectations. This model will elaborate all 

presumed effects of buying a former rental house, whether this may have effects on the individual 

and the appreciation for their home and neighbourhood.    

 

The main question in this research is: Does Slimmer Kopen® move people forward in life? Five 

hypothesis have been composed to give an answer to this question. Firstly: ‘Buying a rental house 

with a discount on the market value is more profitable rather than continuing renting the house.’ 

Secondly: ‘Buying a house leads to a higher self-esteem’. Thirdly: ‘Slimmer Kopen® boosts the career 

of the individual on other social areas like work and education.’ The fourth and fifth hypothesis 

measure the perceived appreciation for their home and neighbourhood. 

 

A questionnaire has been send to customers at Trudo; tenants and homeowners. The results show 

that tenants who have bought their home find that they have moved forward by buying a tenant 

house. It made them a little happier with their home, probably because they did some renovation 

and rebuilding. Most of the tenants have been financially advantageous (that’s what they’re 

expecting). The statistical analysis shows, however, small differences on indicators that measure 

social advantage. Buying a rental house changes little actually in terms of monthly housing costs, 

secondly it is not a stimulating factor for making career in the labour market and we have found only 

slight indications of an improved self-esteem. Formal tenants experienced significantly more 

enjoyment with their home but stated that the social housing sales program had not too much effect 

on their neighbourhood. 
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SAMENVATTING 
 

 

 

Draagt het kopen van een huis bij aan het geluk in het leven? In 1995 stelde de voormalige regering 

van de VS een rapport op, waarin werd benadrukt dat zij eigenwoningbezit wil stimuleren, zodat Jan 

modaal ‘The American Dream’ kan bewandelen. Ook in Nederland oefent de overheid invloed uit op 

de verdeling van de beschikbare woningen over huishoudens. Woningcorporaties worden geacht 

passend beleid te voeren binnen de overheidsreguleringen aangaande beleid voor deugdelijke 

huisvesting van de armen en lage middenklassen.  

 Voor deze laatste groep is het vanwege overheidsbeleid niet meer mogelijk een huis te 

huren. Een geldende regel voor woningcorporaties is namelijk dat ten minste 90% van de 

vrijkomende huurwoningen, moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de 

€34.085 bruto per jaar (prijspeil 2012). Met deze maatregel tracht de overheid ‘scheefwonen’ te 

voorkomen en doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Woningcorporaties worden 

gedwongen rekening te houden met het geven van een eigen invulling aan het bevorderen van 

doorstroming op de woningmarkt (Renes, 2008).  

 Woningcorporatie Trudo te Eindhoven zoekt de oplossing voor bovenstaande problemen in 

de verkoop van voormalige huurwoningen aan de lage middenklassen. Wetenschappers en 

corporaties veronderstellen dat eigen woningbezit mensen gelukkig kan maken. Trudo wilde dit 

graag bevestigd zien voor haar eigen klanten. Dit vormde de aanleiding om op zoek te gaan naar 

diverse effecten van de verkoop van huurwoningen op de sociale stijging van het individu en de 

waardering van het woongenot. 

 

Doel van het onderzoek 

Er zouden zich effecten voordoen op het individu ná verkoop van voormalige huurwoningen. Eerder 

onderzoek leverde soms significante bevindingen op, maar werd later tegengesproken door 

uitkomsten van ander onderzoek. Hoe is dit mogelijk? Waarschijnlijk heeft dit te maken met het 

schaalniveau waarop onderzoek werd gedaan. Hoe minder diversiteit in de woningmarkt, hoe hoger 

de kans op significante verschillen, is het idee.  

In dit onderzoek worden uitspraken gedaan op basis van de ervaringen en waarderingen van 

klanten van Trudo. De relaties die onderzocht worden in dit onderzoek betreffen het effect op de 

sociale stijging; koopkracht, zelfwaardering en carrière. Ten tweede wordt het effect op het 

woongenot bekeken: waardering woning en - buurt. Dit is vertaald naar onderstaande hoofdvraag: 

  

Wat zijn de effecten van het kopen van een voormalige huurwoning op sociale stijging van het 

individu enerzijds, en op het woongenot anderzijds? 

 

Het product waarmee woningcorporatie Trudo een aanzienlijk deel van haar voormalige 

huurwoningen verkoopt, wordt nader bestudeerd. Daarna worden er wetenschappelijke theorieën 

en vondsten uit eerder verwant onderzoek bediscussieerd.  

 

Theorie en veronderstellingen 

Sociale stijging doet zich in verschillende vormen voor bij het individu. In dit onderzoek worden 

financiële vooruitgang, emotionele vooruitgang en vooruitgang op het gebied van carrière 
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onderscheiden. Het individu kiest voor kopen of huren na rationele en emotionele afweging en 

bepaalt vervolgens wat voor zichzelf de gunstigste optie is (Adam Smith in Green, 2002; Ajzen, 1991). 

Gaat de koopkracht van het huishouden erop voor- of achteruit? Dat is afhankelijk van de 

ontwikkelingen op de lokale woningmarkt, die sterk wordt beïnvloedt door macro-economische 

factoren (Jasanoff, 1993).  

 Een koophuis kan worden gezien als statussymbool. Het bezit van een eigen woning verschaft 

een zekere mate van geborgenheid, autonomie en status (Rohe & Basolo, 1997; Rohe, van Zandt & 

McCarthy, 2001; Elsinga et al., 2008). Het kopen van een woning doet iets met mensen, en dat heeft 

invloed op iemands zelfwaardering. Zelfwaardering wordt bepaald door ‘reflected appraisals, social 

comparison & self-attribution’ (Rosenberg, 1979). 

 Voorts stelt de VROM-raad (2006) dat een opklimming op de woonladder vaak gepaard gaat 

met het maken van carrière. Zijn voormalig huurders carrière gaan maken nadat zij de eigen 

huurwoning hebben gekocht, of is dit kip-ei verhaal toch hoofdzakelijk omgekeerd van toepassing? 

 

Het woongenot vertaalt zich in een waardering voor de woning en buurt. De waardering van de 

woning ontlenen mensen aan de waardering op een set eigenschappen van de woning (Rosen, 1974). 

De waardering van de buurt baseren mensen op verschillende factoren en eigen ervaringen. De een 

hecht waarde aan rust op straat, terwijl de ander voornamelijk een veilige buurt waardeert. In dit 

onderzoek wordt uitsluitend ingegaan op wat mogelijk zou veranderen in een buurt na de verkoop 

van sociale huurwoningen.  

 Mensen waarderen een koopwoning vaak hoger dan een huurwoning (Diaz-Serrano, 2009). 

In onderzoek van Neele et. al. (2008) kwam naar voren dat de kwaliteit van een verkochte 

huurwoning bij aankoop beduidend minder hoog werd beoordeeld dan op het moment van 

ondervraging. Waarderen slimmer kopers hun woning met een hoger cijfer dan huurders?  

 Er doen zich ongetwijfeld veranderingen voor in wijken waar een aanzienlijk bestand van de 

huurvoorraad verkocht wordt. De woningcorporatie voert interventies uit ter verbetering van de wijk 

vanuit de veranderingstheorie. De maatregel leidt tot activiteiten, wat resulteert in output en 

outcome (De Kam & Deuten, 2008). Wat verandert er aan de buurt? Er komen andere mensen in de 

buurt wonen en zij verbouwen meer zaken aan de woning. Leidt dat tot gentrification (Pacione, 

2005)? Welke veranderingen in de buurt zijn zichtbaar volgens de bewoners, en welke zijn te wijten 

aan de introductie van Slimmer Kopen®? 

 

Survey 

Met behulp van theorieën zijn hypotheses opgesteld en verder uitgewerkt in conceptuele modellen. 

Op basis van deze modellen zijn vragen geformuleerd die in een vergelijkend survey zijn opgenomen. 

Met een brief zijn klanten van Trudo uitgenodigd voor het invullen van een web-enquête.  

 

Resultaten 

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat huishoudens handelen naar hun mogelijkheden. 

Huurders hebben beduidend meer problemen met financieel rondkomen in vergelijking tot de 

kopers, maar dat wordt hoofdzakelijk verklaard door een lager inkomen en niet door de maandelijkse 

woonlasten die verbonden zijn aan het wooncontract. Kopen kan op de lange termijn financieel 

voordeliger zijn, onder de voorwaarde dat de huizenprijzen stijgen. De huurder gaat in feite een 

vermogensrisico aan.  
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De koop van je eigen huurwoning heeft weinig invloed op de zelfwaardering van het individu. De 

voormalig huurders worden iets gelukkiger met de woning, maar het verschil met de huurders is 

minimaal en niet significant.  

 

Stijging op de woonladder blijkt geen stimulerende factor voor de individuele carrière op de 

arbeidsmarkt. Een eigen woning is het resultaat van een carrière op de arbeidsmarkt.  

 

Kopers verbouwen vaker en meer aan hun woning dan huurders. De verschillen op beoordeling van 

de woning waren groot. Op grond van de resultaten kan met zekerheid worden gesteld dat huurders 

de woning hoger waarderen nadat zij de woning hebben gekocht en enkele verbouwingen aan de 

woning hebben gedaan. 

 

De komst van nieuwe mensen in de buurt zorgt voor een andere sfeer. De respondenten bekennen 

echter dat er in principe weinig veranderd is aan de buurt. Er bestond onenigheid over de vraag of de 

verkoop van huurwoningen de buurt vooruit helpt. De nieuwe bewoners waren het hier overwegend 

mee eens, de voormalig huurders antwoordden verdeeld en de huurders waren het hier niet mee 

eens.  

 

Huurders die hebben gekocht vinden dat ze vooruit zijn gegaan met Slimmer Kopen®. Het heeft hen 

iets gelukkiger gemaakt met de woning, want ze hebben de woning vrij kunnen verbouwen naar 

eigen wensen. Het is bovendien voor een aantal huurders financieel gezien voordelig geweest 

(althans, dat verwachtten ze). De statistische analyse toonde echter minimale verschillen op de 

indicatoren die sociale stijging meten. ‘Kopen verandert weinig aan de maandelijkse woonlasten, 

vormt geen stimulerende factor voor het maken van carrière op de arbeidsmarkt en er zijn slechts 

lichte aanwijzingen voor een verbeterde zelfwaardering te bespeuren.’ De huurders ervaren na de 

koopovereenkomst meer woongenot met de woning. De extra vrijheid om te verbouwen is vaak 

benut. 
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VOORWOORD 
 

 

 

In de Verenigde Staten wordt het bezit van een huis als statussymbool gezien en zou men zich met 

het bezit van een huis een ‘winnaar’ mogen noemen. Het kopen van een huis draagt bij aan het leven 

van The American Dream. De voormalige regering van de VS heeft in 1995 een rapport opgesteld met 

als titel ‘The National Homeownership Strategy.’ Daarin werd benadrukt dat zij huizenbezit wil 

stimuleren. Draagt het kopen van een huis werkelijk bij aan het leven van The American Dream, of is 

dit slechts een illusie van overenthousiaste kapitalisten? Bij het leven van deze droom denk ik al 

gauw aan succes, rijkdom en geluk en met een koophuis toon je dit aan de buitenwereld.  

 

Een Brits onderzoek toonde aan dat een koophuis als de norm wordt gezien. Een huurhuis ziet men 

als een afwijking van de norm (Gurney, 1999). In een Nederlands onderzoek bleek 23,5% van de 

ondervraagde kopers het eens met de stelling: ‘Mensen met een koophuis hebben meer reden om 

trots op hun woning te zijn dan mensen die in een huurhuis wonen’ (Elsinga et al., 2008). 

 

Voorlopig lijkt het erop dat de huidige Nederlandse regering (demissionair Kabinet Rutte I) zich heeft 

laten inspireren door de Amerikaanse denkwijze. Het rijk en corporaties werken samen om 

huishoudens met een laag inkomen aan een eigen woning te helpen. De vraag die momenteel speelt 

bij corporaties is wat een eigen woning deze huishoudens oplevert. Brengt het hen vooruit in het 

leven? Dat is de prangende vraag die in dit onderzoek voorzichtig beantwoord gaat worden.  

 

De corporatie hoopt hen op weg te helpen met onder andere de verkoop van voormalige 

huurwoningen. Slimmer Kopen® is één manier. Graag wil ik stilstaan bij alle andere projecten die 

alleen woningcorporaties mogelijk kunnen maken. Ze helpt haar klanten die in een financiële 

noodsituatie geraken, ze helpt met de emancipatie van immigranten in haar woningbestand en geeft 

prioriteit aan het zoeken van passende huisvesting en zorg voor ouderen en gehandicapten. 

Bovendien zet zij zich in voor het collectief, de leefbaarheid van de woning en de woonomgeving 

wordt regelmatig verbeterd met veelbelovende herstructureringsprojecten. Nederland kan niet 

zonder de woningcorporaties. 

 

Dit geschift dient hoofdzakelijk als een erkenning van de waarde van het product Slimmer Kopen®. 

Het biedt woningcorporatie Trudo een beeld van de effecten van de verkoop van haar sociale 

huurwoningen.  
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1 INLEIDING 
 

 

 

Sociale verhuurders verkopen al langere tijd delen van hun woningvoorraad. De verkoop is sinds de 

verzelfstandiging van woningcorporaties in de jaren negentig op gang gekomen. De meeste 

corporaties verkopen maar mondjesmaat, tot hooguit enkele tientallen huurwoningen, per jaar. 

 

1.1 Achtergrond 

 

De verkoop van woningen draagt volgens woningcorporaties bij aan de kracht van wijken. Verkoop in 

sociaal-economisch zwakkere wijken voorkomt misschien dat deze veranderen in achterbuurten.  

 

1.1.1 Motivatie voor verkoop huurwoningen 

Corporaties die besluiten een deel van de woningvoorraad te verkopen doen dit om verschillende 

redenen. Belangrijke redenen om woningen te verkopen zijn (Neele et al., 2008, p. 38): 

 

 Financiële inkomsten; 

 Groeiende vraag naar koopwoningen beantwoorden; 

 Midden/hoge inkomens aantrekken; 

 Starters perspectief bieden op de woningmarkt; 

 Doorstroming op de woningmarkt verbeteren. 

 

Niet alle corporaties verkopen huurwoningen. Tegenstanders beweren dat de kopers op lange 

termijn het dure onderhoud aan de woning niet kunnen betalen. Verkoop mag niet leiden tot een 

kleiner en slechter aanbod voor huurders, is het belangrijkste argument. Trudo en vele andere 

corporaties verkopen huurwoningen in de eerste plaats om bovengenoemde vijf redenen.  

 De verkoop vindt plaats op twee manieren. De eerste manier betreft een reguliere 

verkoopprocedure, waarbij de klant een hypotheek neemt op de woning. De tweede manier betreft 

verkoop met een door de woningcorporatie zelf opgesteld contract (Neele et al., 2008, p. 39).  

 

1.1.2 Historie nieuwe woonvormen 

De historie van betaalbare en risicoarme koopwoningen begint in Nederland omstreeks de 

eeuwwisseling ruim 100 jaar geleden. Sindsdien bemoeit de overheid zich met de volkshuisvesting. In 

de woningwet van 1901 kregen woningcorporaties al een bescheiden plaats binnen het gebied van 

de volkshuisvesting. Woningvoorziening werd in die tijd alleen door particulieren gedaan. 

Woningcorporaties hadden destijds de vorm van een kleinschalige vereniging. Na de Tweede 

Wereldoorlog kregen woningcorporaties en gemeentelijke woonbedrijven een prominente rol bij de 

bestrijding van de destijds heersende woningnood. Eind jaren 70 werd het Beschut Eigenwoningbezit 

ontwikkeld. De overheid besloot nieuwbouwwoningen te realiseren van een vergelijkbare kwaliteit 

met sociale huurwoningen. Bewoners van deze woningen konden gebruik maken van rijksleningen 

en gunstige voorwaarden van woningwetleningen. De ontwikkeling van deze woningen is nooit echt 

op gang gekomen, slechts honderden woningen zijn gebouwd. Dit kwam vanwege het feit dat de 

Beschut Eigenwoningbezit regelingen niet goed waren uitgewerkt (Priemus; in Elsinga, 2004). Ook 
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bleek het financieel onaantrekkelijk voor ontwikkelaars deze woningen in grote getalen op de markt 

te brengen. Halverwege de jaren 80 heeft de SEV een experimentenprogramma Tussen Kopen en 

Huren uitgevoerd (Elsinga, 2004, p. 16). Diverse huur- en koopvormen zijn destijds op de markt 

gebracht, maar weinig succesvol aangezien er weinig woningen met deze nieuwe woonvormen zijn 

verhuurd of verkocht. Eind jaren ’90 ontstond er discussie over de eerlijkheid van deze tussenvormen 

met een korting en winstdeling. De koper zou uiteraard niet benadeeld mogen worden met een 

dergelijke overeenkomst.  

 Sinds de eenentwintigste eeuw worden er tientallen vormen onderscheiden van betaalbaar 

en risicoarm kopen. De verschillende contracten lopen per woningcorporatie uiteen voor wat betreft 

de hoogte van korting op de marktwaarde en overige voorwaarden. We onderscheiden drie vormen 

van betaalbaar en risicoarm kopen:  

 

 Eigendomsvormen met korting op koopprijs en winst- en verliesdeling 

 Varianten op de renteloze lening 

 Sociale koop van de SEV 

 

Eigendomsvormen met een korting op de koopprijs en een winst- verliesdeling zijn op de markt 

gebracht met als doel woningen betaalbaar te maken en in de toekomst betaalbaar te houden. Ter 

preventie van speculatie zijn bewoners verplicht de woning terug te verkopen aan de 

woningcorporatie. Zo blijven de prijzen van deze woningen laag. De vrijheid om de woning over te 

dragen wordt hiermee beperkt, evenals het risico dat je je huis niet kan verkopen. De corporatie 

garandeert dat zij de woning terugkoopt binnen een besproken termijn. Deze contractvormen zijn 

wettelijk goedgekeurd en bestaan tot op de dag van vandaag nog steeds. 

 Het toekomstige onderhoud aan de woningen mag niet worden verwaarloosd. Zodoende 

wordt bij deze contractvormen doorgaans een onderhoudsgarantie gehanteerd. Onderhoud wordt 

gedaan in een vereniging van eigenaren (vve). Als de vve het onderhoud verwaarloost dan grijpt de 

woningcorporatie in, en voert noodzakelijk onderhoud uit. De kosten worden verhaald op de vve 

(Elsinga, 2004, p. 22). 

 

Bij contractvormen met een renteloze lening beheert een gemeente of woningcorporatie een fonds 

waaruit laagrentende of renteloze leningen worden verstrekt. Maar het ministerie van VROM heeft 

corporaties halt toegezegd in 1999. Haar motivatie was dat corporaties niet mogen handelen als 

bank en derhalve geen leningen mogen verstrekken. Voor corporaties betekende dit het einde van 

deze vorm van betaalbare koopwoningen (Elsinga, 2004, p. 23). 

 

De derde vorm, sociale koop van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) is een 

programma gericht op lagere inkomens een woning te koop aan te bieden. Woningcorporaties of 

gemeenten laten de klant alleen voor het huis een hypotheek afsluiten. De grond hoeft niet gekocht 

te worden. Deze constructies hebben gemeen dat er sprake is van gesubsidieerd erfpacht. Deze 

verkoopwijze is geen succes gebleken (Elsinga, 2004, p. 24).  

 

In principe zijn alleen de eigendomsvormen met korting op de koopprijs en een winst- verliesregeling 

nog op de markt. Dit is de meest succesvolle vorm gebleken van risicoarm en betaalbaar kopen.  
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1.1.3 Overheidsregulering 

De Nederlandse Overheid tracht met het huidige woonbeleid de betaalbaarheid, kwaliteit en 

beschikbaarheid van koopwoningen te vergroten (Centraal Planbureau, 2010). De belangrijkste 

overheidsbemoeienis met de markt voor koopwoningen is de fiscale ondersteuning van het eigen 

woningbezit, denk aan de hypotheekrenteaftrek. Overheidsinterventies op de markt voor 

huurwoningen zijn samen te brengen tot drie belangrijke maatregelen: 

 

1. Maximale huurprijzen voor huurwoningen in het gereguleerde segment van de markt; 

2. Opgelegde betaalbaarheid- en kwaliteitseisen bij woningcorporaties; 

3. Verstrekken huurtoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. 

 

De eerste en derde maatregel zijn een vorm van subsidie. De tweede maatregel is een vorm van 

regulering. De huurtoeslag wordt door de belastingdienst uitbetaald (Donders, van Dijk & Romijn, 

2010, p. 23). 

 Een motief voor het woonbeleid is het tegengaan van ruimtelijke segregatie; het voorkomen 

van een eenzijdige bevolkingssamenstelling in wijken. Dit zou een gunstig effect hebben op de 

maatschappelijke welvaart. Ook wil de overheid invloed uitoefenen op de verdeling van de 

beschikbare woningen over huishoudens. Wonen wordt gezien als een merit good (een noodzakelijk 

basisgoed). Zij wil daarom verzekeren dat ieder huishouden voldoende inkomen beschikbaar heeft 

voor goede huisvesting (Donders et al., 2010, p. 24).  

 Tijdens de huidige crisis op de woningmarkt schakelt de overheid een pakket aan 

noodmaatregelen in. Een van deze maatregelen is een verhoging van de grens van de Nationale 

Hypotheek Garantie (NHG) tot en met 31 december 2011. De tijdelijke verhoging van de NHG-grens 

van 265.000 naar 350.000 euro is per 1 januari teruggetrokken. De NHG-grens gaat in drie stappen 

omlaag. Per 1 juli 2012 €320.000, 1 juli 2013 €290.000 en 1 juli 2014 €265.000. Dit betekent dat 

vanaf 1 januari 2012 de maximale hypotheek die met NHG verstrekt mag worden weer 265.000 euro 

bedraagt (Vereniging Eigen Huis, 2012).  

Een tweede maatregel betreft de tijdelijke verlaging van het btw-tarief op arbeidskosten voor 

de renovatie van woningen. Het btw-tarief wordt verlaagd van 19% naar 6% voor arbeidskosten bij 

renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar, na het tijdstip van de eerste 

ingebruikneming.  

Het huidige kabinet heeft de haperende woningmarkt een flinke duw in de rug gegeven door 

met onmiddellijke ingang vanaf 1 juli 2011 de overdrachtsbelasting te verlagen van 6% naar 2% tot 1 

juli 2012. Vijfentwintig mei heeft staatssecretaris Weekers van financiën een besluit publiekelijk 

bekend gemaakt dat ook met ingang van 1 juli 2012 bij de koop van een woning de 

overdrachtsbelasting 2% blijft. De overdrachtsbelasting wordt gezien als een straf op verhuizen en 

daarmee een belemmering voor de doorstroming op de woningmarkt. Verhuizen is nu een stuk 

goedkoper (ANP, 2012). 

 

Nederland moet van de Europese Commissie de activiteiten benoemen die corporaties met 

staatssteun mogen uitvoeren. Dit moet oneerlijke concurrentie op de woningmarkt tegengaan. 

Volgens de voorwaarden van de EC is staatsteun voor corporaties onder meer mogelijk voor de bouw 

en verhuur van woningen met een maximale huur van €664,66 (prijspeil 2012). Dat is de grens tot 

waar huurders eventueel recht hebben op huurtoeslag. Ten minste 90% van de vrijkomende 

woningen met een huur tot deze grens moet worden toegewezen aan huishoudens met een 
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inkomen onder de €34.085 (prijspeil 2012). Verder is staatsteun toegestaan aan woningcorporaties 

voor de bouw en verhuur van maatschappelijk vastgoed (Rijksoverheid, 2012). 

 

1.1.4 De taak van woningcorporaties 

Woningcorporaties nemen, met enkele hierboven genoemde beperkingen, vanaf daar de taak over 

voor wat betreft de huisvesting van armere huishoudens binnen de samenleving, de huishoudens 

beneden de inkomensgrens van €34.085 bruto. Zij zet haar vermogen in op die gebieden waar de 

maatschappelijke behoefte het meest urgent is. De corporaties houden zich dus bezig met het 

huisvesten van mensen die anders buiten de boot vallen. Mensen met echt lage inkomens, mensen 

die om welke reden dan ook zorg behoeven. Starters, ouderen en mensen met een lichamelijke en/of 

geestelijke handicap zijn de belangrijkste klanten. 

 

De rechten en plichten van een woningcorporatie staan in het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet 

vastgelegd. De verplichte werkzaamheden van woningcorporaties staan in het Besluit beheer sociale 

huursector (Bbsh) vastgelegd (Rijksoverheid, 2012). De belangrijkste taken bestaan uit het: 

 

 bouwen, verwerven, bezwaren en slopen van het onroerend goed; 

 in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan het onroerend goed; 

 in stand houden van de kwaliteit van de aangrenzende omgeving; 

 beheren, toewijzen en verhuren van woningen; 

 vervreemden van woongelegenheden; 

 verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning. 

 

Het werkveld van woningcorporaties is de laatste jaren verbreed. De primaire verantwoordelijkheid 

van corporaties is de ontwikkeling en beheer van vastgoed voor de sociaal-economisch zwakkere 

huishoudens, waar dit niet automatisch gebeurt via vrije marktwerking. Dit is een kerntaak die 

corporaties al jaren met hart en ziel uitvoeren.  

Tegenwoordig zijn corporaties zich meer gaan ontfermen over het welzijn van haar klanten. 

Zij probeert in haar eigen wijken de kansen van mensen te benutten. Dit doet zij in de eerste plaats 

door het nodige maatschappelijke vastgoed in de wijk te verzorgen. Hierbij kan gedacht worden aan 

de oprichting van buurtcentra, hulp bij emancipatie van nieuwe bewoners en vele andere sociaal-

maatschappelijke initiatieven.  

 In de tweede plaats zijn corporaties vaker het hoofdaanspreekpunt voor mensen die het 

sociaal en/of financieel moeilijk hebben binnen de maatschappij. Deze mensen worden individueel 

ondersteund en begeleid in hun sociale ontwikkeling. Het zijn morele verplichtingen die de sector 

behoort te vervullen (Baarsen & Drogendijk, 2008).  

Deze maatregelen komen ten goede aan de leefbaarheid van de buurt en de 

maatschappelijke emancipatie van het individu, is de gedachte. Woningcorporaties geven elk hun 

eigen invulling aan de uitvoering van deze taken. In dit onderzoek staat woningcorporatie Trudo 

centraal, zij wil met haar visie ‘Supporting People’ het leven van haar klanten gemakkelijker maken 

met het product Slimmer Kopen®. Over dit product en de visie van deze woningcorporatie staat meer 

informatie in het volgende hoofdstuk. 
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1.2 Afbakening van het onderzoeksonderwerp 

 

Dit onderzoek kijkt naar de effecten die de koop van een huurwoning teweeg brengt op de sociale 

stijging van het individu. Sociale stijging wordt in dit onderzoek als een samenvattend begrip 

beschouwd voor iemands koopkracht, zelfwaardering en carrière. Een algemene definitie van het 

begrip volgt verderop in dit hoofdstuk. Het tweede waar dit onderzoek op focust is de waardering 

van woning en buurt. Deze twee waarderingen zijn samengevat onder de noemer woongenot.  

 

Het verkopen van een deel van de woningvoorraad met een aanzienlijke korting helpt mensen 

vooruit. Daar is geen twijfel over mogelijk. Huishoudens met een bescheiden inkomen kunnen 

immers een woning kopen. Huurders krijgen meer keuzevrijheid: zij kunnen een beslissing tot koop 

overwegen. En zijn huurders eenmaal eigenaar-bewoner, dan beschikken zij over meer vrijheid. Zij 

hebben het recht de woning aan te passen, waar en wanneer zij willen. Anderzijds nemen de 

woonlasten en het financiële risico toe. 

 

Binnen de wetenschap zijn diverse effecten bestudeerd die mogelijk zouden optreden na de verkoop 

van huurwoningen. Uitkomsten van eerdere onderzoeken spreken elkaar vaak tegen. Lokaal 

georiënteerde studies leverden met regelmaat significante bevindingen op. Zo zouden mensen 

bijvoorbeeld actiever worden op de arbeidsmarkt na de koop van een voormalige huurwoning (Papa, 

Bosch & Ket, 2002). Dit werd echter later weerlegd door nationaal onderzoek (Elsinga, Blokland, van 

Bortel, Klaufus & Lamain, 2008). Wellicht zijn de verschillende uitkomsten te verklaren doordat 

locatie-effecten vervagen op nationaal niveau.  

Eigenschappen van de lokale woningvoorraad zijn mede van invloed op de 

onderzoeksresultaten, evenals eigenschappen van de lokale bevolking. Dit onderzoek doet geen 

uitspraken over de totale Nederlandse populatie. Slechts de populatie van Trudo in Eindhoven wordt 

onder de loep genomen. De bevindingen van het onderzoek zijn louter gebaseerd op hun ervaringen 

met, en waarderingen van de woning en buurt.  

 Beperken de voordelen van het verkoopbeleid dat woningcorporaties voeren zich tot meer 

keuzevrijheid, of zijn er meer voordelen? Deze nieuwsgierige vraag vormt de basis van dit onderzoek. 

 

1.2.1 De gevolgen van huurwoningenverkoop 

Wat zouden die voordelen kunnen zijn? Er zouden zoveel veranderingen kunnen plaatsvinden voor 

zowel het individu als de buurt. Samen met Trudo is overlegd wat de effecten van slimmer kopen 

kunnen zijn op individu en buurt. Uiteindelijk is er een selectie van vijf mogelijke effecten gemaakt, 

welke de afhankelijke variabelen in dit onderzoek vormen. Er is een selectie gemaakt op basis van 

waarschijnlijkheid van optreden van het effect en er is gekeken naar wat het nut ervan is voor de 

wetenschap en praktijk. Zodoende zijn er vijf afhankelijke variabelen opgesteld. Deze zijn: 

 

1. Koopkracht 

2. Zelfwaardering 

3. Carrière 

4. Woning 

5. Buurt 
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De bovenste drie variabelen hebben betrekking op sociale stijging. Leidt het kopen van een 

voormalige huurwoning tot een hogere of lagere koopkracht, een hogere of lagere zelfwaardering en 

stimuleert stijging op de woonladder tot het maken van carrière? De onderste twee variabelen 

hebben betrekking op woongenot. De vragen die daarbij centraal staan zijn: In hoeverre verschilt de 

beoordeling van de woning tussen huurders en slimmer kopers, en hoe ervaren zij de buurt nadat 

Slimmer Kopen® is geïntroduceerd? 

 

1.2.2 Toetsing van variabelen 

Er is in de eerste plaats gekozen voor koopkracht, omdat het overstappen van huren op kopen 

ogenschijnlijk financiële gevolgen heeft voor een huishouden. Er moet in het vervolg een hypotheek 

worden afgelost in plaats van dat er huur betaald moet worden. Kopen brengt meer risico’s met zich 

mee dan huren. De keuze voor zelfwaardering is hoofdzakelijk gebaseerd op de veronderstelling dat 

eigenaar-bewoner worden emotioneel en/of psychologisch iets met mensen doet. Je bent ineens de 

trotse eigenaar van een woning. Het huis dat je gekocht hebt staat symbool voor wat je bereikt hebt 

in je leven. Minder vanzelfsprekend is de keuze voor carrière. Zou het werkelijk zo zijn dat het kopen 

van een woning een persoon dermate weet te prikkelen, zodat deze spoedig carrière gaat maken? Is 

het omgekeerde niet logischer, dus kopen nádat een persoon carrière heeft gemaakt? 

Desalniettemin vonden Trudo en onderzoekers dit een interessante vraag.  

 De beoordeling van de woning, de waardering die men uitspreekt over de woning, is een 

logischere keuze. Als eigenaar mag je zaken aan de woning verbouwen, wat met huren vaak niet 

wordt toegestaan. De waardering van de buurt kan mogelijk veranderen met de verkoop van 

voormalige huurwoningen. Gaat de buurt er op voor- of achteruit, en wat vinden de buurtbewoners 

van de komst van nieuwe bewoners? 

 

1.3 Relevantie 

 

Een van de leerdoelen van de masterthesis is het opzetten van een wetenschappelijk - en 

maatschappelijk relevant onderzoek. Dit onderzoek is in opdracht van Trudo uitgevoerd. Het belang 

van Trudo is het verbeteren van de individuele positie van haar bewoners binnen de maatschappij. In 

dit onderzoek krijgt de corporatie een antwoord op de vraag in hoeverre de verkoop van sociale 

huurwoningen daar aan bijdraagt. Is de meerderheid van de bewoners er met de koop van de 

huurwoning op vooruit gegaan, of wordt het tegendeel bewezen?  

 

Wetenschappers kunnen naar aanleiding van eerder onderzoek en de resultaten van dit onderzoek 

bepalen of er sprake is van sociale stijging en de waardering van de woning en buurt, wanneer men 

een voormalige huurwoning koopt. Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden dat dit 

onderzoek op zeer lokale schaal wordt uitgevoerd. De resultaten zijn mede afhankelijk van de 

kenmerken van het vastgoed en het type mensen dat de woningen bewoont. Binnen de wetenschap 

zijn diverse onderzoeken uitgevoerd in Nederland, Engeland en de Verenigde Staten naar allerlei 

effecten die mogelijk zouden optreden na het kopen van een (huur)woning. De resultaten spreken 

elkaar vaak tegen. Een feit is dat veel vermoedelijke effecten die optreden na verkoop van sociale 

huurwoningen tevergeefs zijn onderzocht. Er is met grote regelmaat onvoldoende bewijs gevonden 

voor relaties tussen de verkoop en diverse sociale uitkomsten. Een gemis in de onderzoeken is naar 

eigen zeggen dat de onderzoekers te veel streven naar het doen van valide uitspraken voor een heel 

land, en dus te veel generaliseren. Locatiefactoren worden zoveel mogelijk gereduceerd. Dit lokale 
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onderzoek maakt het juist mogelijk dat dit keer wél significante relaties worden ontdekt, want er 

worden alleen huishoudens benaderd in een aantal buurten van één stad.   

 

1.4 Doel- en vraagstelling 

 

Naar aanleiding van bovenstaand verhaal over de effecten van de verkoop van voormalige 

huurwoningen op sociale stijging en woongenot is de volgende doelstelling tot stand gekomen: 

 

 De doelstelling in dit onderzoek is het analyseren van effecten van het kopen van een voormalige 

 huurwoning op sociale stijging van het individu en het woongenot, teneinde voor woningcorporatie 

 Trudo te bepalen in hoeverre Slimmer Kopen® bijdraagt aan het vooruit helpen van hun klanten. 

 

De vraagstelling die hieruit voortvloeit, is de volgende: 

 

Wat zijn de effecten van het kopen van een voormalige huurwoning op sociale stijging van het 

individu enerzijds, en op het woongenot anderzijds? 

 

Het onderzoek is toetsend van aard. Zijn bepaalde veronderstellingen juist of niet? In het empirisch 

onderzoek wordt dat een hypothese genoemd en daarom spreekt men ook wel over hypothese-

toetsend onderzoek (Vennix, 2006, p. 172).  

 

Ter ondersteuning van de hoofdvraag is een vijftal deelvragen opgesteld. De vragen behandelen de 

veronderstelde effecten die de koop van een huurwoning teweegbrengt op individu en buurt. De 

hypothesen worden in het volgende hoofdstuk op grond van wetenschappelijke literatuur 

geformuleerd. Deze zullen worden getoetst met behulp van de volgende deelvragen: 

 

1.  Wat zijn de financiële voor- en nadelen van kopen en huren en hoe ervaren huurders en kopers de 

 koopkracht? 

2.  Is de veronderstelling juist dat het kopen van een voormalige huurwoning invloed heeft op iemands 

 zelfwaardering? 

3.  Is de veronderstelling juist dat stijging op de woonladder een stimulerende factor is voor de carrière 

 van het individu?  

4.  Welke waardering spreken kopers en huurders uit over hun woning? 

5.  Welke effecten heeft de introductie van Slimmer Kopen® gehad op de buurt? 

 

De vragen bevatten een aantal belangrijke begrippen, namelijk; koopkracht, zelfwaardering, carrière 

en woongenot. Deze begrippen worden hieronder toegelicht. 

 

 Sociale stijging is een individueel ontwikkelingsproces waarbij mensen, onder invloed van 

 persoonlijke kenmerken en de toegankelijkheid van bestaansbronnen, zeggenschap en 

 controle over het leven vergroten. De uitkomst van dit proces is een objectieve of ervaren 

 verbeterde sociaal-economische positie (Groenendijk, de Groot & van der Gugten, 2010). 

 

 Koopkracht geeft aan hoeveel goederen een huishouden kan kopen met het besteedbaar 

 inkomen. De koopkracht daalt bij stijgende woonlasten, omdat dan het besteedbare deel van 

 het inkomen daalt (afgeleid van het CPB: Donders, van Dijk & Romijn, 2010). 
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 Zelfwaardering is het beeld dat een mens op emotioneel niveau van zichzelf heeft (Robins, 

 Hendin & Trzesneiwski, 2001). 

 

 Carrière maken is stijgen op een of meerdere sociale ladders. De vier ladders waarlangs een 

 individu kan opklimmen zijn de woon- , werk- , kennis- en vrijetijdsladder (VROM-Raad, 

 2006).  

 

 Woongenot heeft betrekking op de waardering van de woonsituatie. Woongenot wordt 

 bepaald door de gezinseigenschappen en de eigenschappen van de woning en de buurt. Deze 

 begripsdefinitie is gebaseerd op het theoretisch kader van dit onderzoek (zie hoofdstuk 3). 

 

1.5 Leeswijzer 

 

Deze inleiding schetste de aanleiding voor de uitvoering van dit onderzoek. Er zijn vijf deelvragen 

geformuleerd ter beantwoording van de centrale vraag. De verkoop van sociale huurwoningen zou 

effecten kunnen hebben op iemands koopkracht, zelfwaardering en carrière. Daarnaast wordt 

verondersteld dat bewoners de woning en buurt anders gaan waarderen. De verslaggeving is 

vastgelegd in zeven hoofdstukken. 

 

Hoofdstuk twee gaat uitgebreid in op de visie ‘Supporting People’ en het product Slimmer Kopen® 

dat Trudo op de markt brengt. De lezer krijgt tevens een beeld van de woningen die verkocht worden 

en de doelgroep waarvoor deze bestemd zijn. 

 In het theoretisch kader, het derde hoofdstuk, wordt ingegaan op de bevindingen uit eerder 

onderzoek naar de effecten van het verkopen van sociale huurwoningen. Op basis hiervan worden 

conceptuele modellen en hypotheses opgesteld. De modellen vormen de basis voor de 

enquêtevragen. Met een survey gaan de hypotheses getoetst worden. Huurders en kopers van 

woningcorporatie Trudo krijgen een brief thuisgestuurd met daarin een uitnodiging tot het invullen 

van een web-enquête. In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze van dataverzameling en -

verwerking. Hoofdstuk vijf brengt de enquêteresultaten in kaart met beschrijvende en verklarende 

statistiek. 

 

Er volgt in het zesde hoofdstuk een analyse die zal bepalen in hoeverre de effecten die ontdekt 

worden op sociale stijging en woongenot te danken zijn aan de verkoop van de huurwoningen. Zijn 

kopers tevredener met de woning en de buurt dan huurders? Ervaren kopers een hogere 

zelfwaardering, maken zij vaker carrière en hebben zij meer koopkracht dan huurders? Op al deze en 

meerdere vragen wordt een antwoord gegeven. Tevens gebruiken we deze analyse voor een 

terugkoppeling op de wetenschappelijke theorieën en resultaten van eerder praktijkonderzoek.  

 

In het afsluitende zevende hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de centrale vraag. Tot slot 

volgen enkele adviezen aan de woningcorporatie en kijken we met een kritische blik terug op deze 

paper. 
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2  SLIMMER KOPEN® BINNEN DE LOKALE CONTEXT 
 

 

 

De laatste jaren is de focus van veel corporaties klantgerichter geworden. Corporaties zijn gestart 

met klantenregistratie en het meten van klanttevredenheid. Trudo in Eindhoven is dit eveneens gaan 

doen. Trudo verdiept het domein wonen door woningen te beheren, een hoge kwaliteit van de 

woonomgeving te realiseren en de klant te ondersteunen op het gebied van sociaal beheer en 

emancipatie. Met sociaal beheer wordt voorkomen dat huurders en kopers hun contractuele 

verplichtingen niet meer na (kunnen) komen. Dit probleem wordt verholpen met het afsluiten van 

betalingsregelingen. Vervolgens is Trudo zich ook gaan richten op de ondersteuning van 

huishoudens. De corporatie probeert mensen die dreigen af te glijden binnen boord te houden.  

 

2.1 Supporting people 

 

In 2011 is emancipatie toegevoegd aan het programma van de corporatie. Bij emancipatie gaat het 

om het daadwerkelijk vooruit helpen van mensen. Zij kunnen vooruit geraken in het leven op het 

gebied van wonen, werken, opleiding en vrijetijdsbesteding (Trudo, 2011). De corporatie wil met het 

centrale thema ‘Supporting People’ mensen ondersteunen of vooruit helpen binnen het speelveld 

van het domein wonen. Binnen ‘Supporting People’ worden twee niveaus onderscheiden, namelijk 

ondersteuning op het individuele - en het collectieve niveau. Op het individuele niveau betreft het 

ondersteunen van mensen, mensen met cumulatieve achterstanden en starters, maar ook zittende 

huurders. Het collectieve niveau heeft betrekking op de buurt. Met stedelijke vernieuwing en het 

verbeteren van de woon- en leefomgeving worden de bewoners eveneens geholpen. 

 

 
 Figuur 2.1, Supporting People: Trudo vb&t (2011) 

 

De vertaalslag van de doelstelling ‘Supporting People’ naar het aanbieden van het product Slimmer 

Kopen® is te zien in figuur 2.1. Overige werkzaamheden die de corporatie uitvoert in het kader van 

de doelstelling zijn hier ook aangegeven.  

 In september 2011 heeft de corporatie haar 2500e Slimmer Kopen® woning verkocht, nu zijn 

dat er inmiddels bijna 3000. Trudo biedt starters met de verkoop van huurwoningen de kans om via 
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Verkoop woningen 
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een tussenstap te stijgen op de woonladder. Een ontbrekende trede op de ladder wordt ingebouwd, 

namelijk de trede tussen sociale huur en koop. Zo veel mogelijk starters moeten doorstromen naar 

de reguliere koopmarkt, zodat er woningen vrijkomen voor nieuwe starters en huurders. Daarbij zal 

Trudo de bewoners ondersteunen. Dit doet de corporatie met sociaal beheer. Zij helpt haar klanten 

bijvoorbeeld met adviezen met betrekking tot de financiering. Ook worden er diensten geleverd zoals 

het organiseren van informatieavonden. Sociaal beheer was eerst een service die enkel aan huurders 

werd verleend. Sinds 2011 wordt deze service ook aan de slimmer kopers aangeboden. 

Het doel van Slimmer Kopen® gaat verder dan het bevorderen van doorstroming op de 

woningmarkt. De corporatie biedt betaalbare koopwoningen aan met een contract dat aantrekkelijk 

is op het gebied van profijt, keuzevrijheid en zekerheid (Trudo vb&t, 2011).  

 

2.2 Slimmer Kopen® 

 

Slimmer Kopen® is een woonproduct van Trudo. Voormalige huurwoningen, waaronder 

appartementen en eengezinswoningen, worden met een bepaalde korting op de marktwaarde 

verkocht. De korting is afhankelijk van het type woning en varieert van 20 tot 40%. Kopers van 

Slimmer Kopen® woningen zijn volledige eigenaar van de woning en beschikken hiermee over het 

recht de woning aan te passen naar eigen wensen. Meer bijkomende voordelen van een koopwoning 

zijn onder andere de hypotheekrenteaftrek, vermogensopbouw uit waardevermeerdering van het 

huis en zekerheid van woonlasten. Aan het contract zitten een aantal voorwaarden verbonden. 

Slimmer kopers zijn verplicht bij verhuizing/verkoop de woning terug te verkopen aan de 

woningcorporatie. In het contract is tevens vastgelegd dat Trudo deelt in de winst of het verlies dat is 

opgebouwd in de loop der jaren. De informatie in dit hoofdstuk is grotendeels afkomstig van Trudo’s 

makelaar: Trudo vb&t (2011). 

 

De klant kan verschillende contracten ondertekenen, afhankelijk van het type woning. Iedereen kan 

in aanmerking komen voor een woning, zolang het inkomen van een huishouden voldoende is voor 

het afsluiten van een hypotheek. De type woningen die te koop worden aangeboden worden in 

paragraaf 1.4 besproken. 

De marktwaarde van woningen die in het bezit zijn van de corporatie wordt bij aankoop door 

een onafhankelijke taxateur vastgesteld en gevalideerd in een taxatierapport. Bij verhuizing/verkoop 

wordt de klant verplicht de woning aan Trudo aan te bieden. Ook dan wordt de waarde getaxeerd 

door een onafhankelijke taxateur (van Wagenberg, 2011, persoonlijke communicatie). Op basis van 

de waarde die in het taxatierapport staat vermeldt, doet Trudo een prijsaanbod. Mocht er een 

geschil zijn over de getaxeerde waarde, kan de verkoper een tweede onafhankelijke taxateur 

inzetten. Dit leidt eventueel tot een aanpassing van de uiteindelijke getaxeerde waarde van de 

woning (van Wagenberg, 2011).   

In ruil voor de korting op de marktwaarde wil de woningcorporatie delen in de toekomstige 

waardeontwikkeling. Welk aandeel maximaal gedeeld mag worden in de waardeontwikkeling staat 

wettelijk vastgelegd. Dit staat in een redelijke verhouding tot de verleende korting. Het product 

Slimmer Kopen® voldoet aan deze wettelijk gestelde normen. Het aandeel van de 

waardeontwikkeling dat de koper toekomt, is afhankelijk van de korting waarvoor is gekozen bij de 

aankoop van de woning. Hoe hoger de korting, hoe groter het aandeel van de waardeontwikkeling 

die gedeeld wordt met de woningcorporatie. Mocht het zo zijn dat de klant de woning met verlies 

terug verkoopt, dan deelt Trudo uiteraard in het verlies.  
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Het is mogelijk dat klanten in de tussentijd een aantal verbeteringen hebben aangebracht 

aan de woning die leiden tot waardevermeerdering van de woning. De klant heeft bijvoorbeeld de 

sanitaire voorzieningen verbouwd of een nieuwe verwarmingsketel geplaatst. Wat de woning door 

deze aanpassingen meer waard is geworden, komt volledig aan de klant toe. Bij aankoop van de 

woning wordt in het taxatierapport de kwaliteit van de keuken, badkamer, sanitair en verwarming 

etc. vastgelegd. De kwaliteit van deze onderdelen bij aankoop wordt vergeleken met de kwaliteit op 

het moment van taxatie bij verkoop.  

Het product Slimmer Kopen® biedt de klant veel zekerheid. De klant krijgt een kopie van het 

taxatierapport in ontvangst. Bij de aankoop van een woning is dat niet gebruikelijk, maar Trudo 

speelt graag open kaart over de marktwaarde. De klant ontvangt ook een bouwkundig 

keuringsrapport dat een beeld geeft van de technische staat van de woning.  

 

2.3 De kosten voor de klant: een modelberekening 

 

Kopers van een Slimmer Kopen® woning moeten bij aankoop rekening houden met de gebruikelijke 

verkoopkosten. De overdrachtsbelasting, de kosten van een notaris en kadastraal recht zijn 

bijkomende kosten. Stel dat een huurder een huis koopt ter waarde van €150.000 na de korting die 

Slimmer Kopen® biedt: De oud- huurder mag dan rekenen op een overdrachtsbelasting van 2%, wat 

neerkomt op een bedrag van €3.000. Daarnaast betaal je €681 voor de akte van levering en 

inschrijving bij het kadaster, €765 voor de hypotheekakte en inschrijving bij het kadaster en €1.621 

voor de afsluitprovisie van de hypotheek. De totale kostensom die een huishouden maakt bij de 

aankoop van een huis bedraagt in totaal €6.067 (prijspeil 2011).  

 

Maandelijkse lasten Huren Slimmer Kopen® Regulier kopen 

 Gemiddelde huurverhoging 

van 2,5% per jaar 

Marktwaarde: €170.000 
Korting van 25% 
Koopprijs: €127.500 
Hypotheek: €140.250 
 

Marktwaarde €170.000 
Hypotheek: €187.000 

Jaar 1 € 500 € 650 € 850 

Jaar 5 € 552 € 650 € 850 

Jaar 10 € 624 € 650 € 850 

 Tabel 2.1, Maandelijkse lasten, huur versus koop. Bron: Trudo vb&t (2011) 

 

De klant kiest een bepaalde hypotheekvorm. De annuïteitenhypotheek en de spaarhypotheek zijn 

tegenwoordig populaire hypotheekvormen. Wanneer de klant ervoor kiest om te huren is men 

afhankelijk van huurverhogingen. Tabel 2.2 vergelijkt de maandelijkse kosten tussen huren, Slimmer 

Kopen® en regulier kopen. 

 

De corporatie heeft het voor haar klanten overzichtelijk gemaakt waaruit de maandelijkse lasten 

bestaan wanneer zittende huurders blijven huren en wanneer zij kiezen voor Slimmer Kopen®. In 

tabel 2.2 wordt inzichtelijk gemaakt welke extra lasten gemoeid zijn met huren en kopen. De 

verschillen zijn te ontdekken in het eigenwoning forfait, groot onderhoud en een opstalverzekering. 

Deze lasten komen alleen voor rekening van eigenaar-bewoners. Daarnaast draagt iedereen die een 

huis bezit of bewoont woonbelasting Onroerende Zaak Belasting (OZB) af aan de gemeente.  
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Extra vaste lasten Slimmer Kopen® woning  
en normale koopwoning 

Huurwoning 

Eigenwoning forfait Ja Nee 

Groot onderhoud Ja Nee 

Gas/water/elektriciteit Ja Ja 

Inboedelverzekering Ja Ja 

Opstalverzekering Ja Nee 

Onroerende Zaak Belastingen Ja, Eigenarendeel Nee 

Rioolrecht Ja Ja 

Afvalstoffenheffing Ja Ja 

Reinigingsrechten Ja Ja 

Waterschap Ja Ja 

 Tabel 2.2, Extra vaste lasten, huur versus koop. Bron: Trudo vb&t (2011)  

 

2.4 Kenmerken van het vastgoed en de doelgroep 

 

Slimmer Kopen® kan voor verschillende typen woningen worden afgesloten. Trudo maakt 

onderscheid tussen Starterswonen, Stadswonen, Buurtwonen, Profijtwonen, Ruimwonen en 

Loftwonen. De contractvorm varieert per woonvorm. 

 

 
 Figuur 2.2, Starterswonen. Links zijn studio’s aan te Schubertlaan in het Stadsdeel Gestel te zien. Rechts z ijn 

appartementen te zien aan de St. Gerlachstraat, gelegen in het stadsdeel Stratum. De koopprijs van beiden 

appartementen inclusief 20% korting, bedraagt €115.000 k.k. Bron: SlimmerKopen.nl 

 

Bij Starterswonen (zie ter illustratie figuur 2.2) geldt een korting op de marktwaarde van maximaal 

25%. Lagere inkomens komen voor een korting van 40% in aanmerking. Als grens voor het 

gezamenlijke inkomen waarbij de koper in aanmerking komt voor een korting van 40%, worden de 

grenzen uit de huursubsidiewet gehanteerd. Dit zijn de maximale inkomens waarbij huurders nog in 

aanmerking kunnen komen voor huursubsidie. De waardedeling die Trudo toepast bij de verkoop van 

de woning is 1:1. Dat houdt in dat wanneer de woning met 20% korting is gekocht dat 20% van de 

waardeontwikkeling van de woning toekomt aan de woningcorporatie. De eisen aan de hypotheek 

ter financiering van deze woning bij Trudo bedragen: een verplichte Nationale Hypotheekgarantie 

(NHG), de hypotheek moet een rentevaste periode van 5 jaar hebben en men mag maximaal de 
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bruto aankoopprijs financieren, dat wil zeggen de aankoopsom plus bijkomende kosten. De NHG 

biedt de zekerheid van een veilige financiering. Bij onverhoopte gedwongen verkoop van de woning, 

bijvoorbeeld bij ontslag of een echtscheiding, kan zonder schulden verder worden geleefd. 

 Starterswoningen zijn eenvoudig afgewerkte appartementen met veelal 2 slaapkamers en 

een balkon. De oppervlakte van een appartement loopt op tot ongeveer 80 m². De koopprijzen liggen 

inclusief de korting tussen €65.000 en €116.000 k.k. De verkoop van deze Starterswoningen is in 

maart 2004 van start gegaan. De doelgroep van deze woningen zijn starters en doorstarters. Onder 

starters worden in deze paper een- en tweepersoonshuishoudens tussen de 20 en 30 jaar oud 

gerekend, met een inkomen tot €28.475 per jaar, die momenteel niet zelfstandig wonen. 

Doorstarters zijn vaak één- en tweepersoons huishoudens rond de 40 à 50 jaar oud. In het bijzonder 

wordt hier gedoeld op mensen die bewust als single door het leven willen gaan. 

 

 
 Figuur 2.3, Stadswonen. Links een appartement aan het Hof van eden, stadsdeel Gestel, €138.750 k.k. inclusief de 

Slimmer Kopen korting. Rechts appartementen in het centrum aan de St. Catharinastraat, de kosten voor dit 

appartement bedragen €160.000 k.k. inclusief korting. 

 

De tweede vorm van Slimmer Kopen® is Stadswonen. Onder deze naam verkoopt Trudo enkele 

afgewerkte appartementen met 2 of 3 slaapkamers en een balkon. De oppervlakte is ca. 80 tot 120 

m². De appartementen liggen in of dicht bij het centrum van Eindhoven. De doelgroep van deze 

koopwoningen zijn actieve stedelingen: 1- en 2- persoonshuishoudens van uiteenlopende leeftijden 

tussen de 20 en 40 jaar, met een bruto inkomen van ongeveer €35.000 - €40.000 per jaar.  

 De doelgroep van deze woningen zijn mensen die frequent gebruik maken van de meest 

gangbare stedelijke voorzieningen zoals restaurants, cafés en bioscopen. Zij zijn over het algemeen 

reislustig, cultureel actief en hebben een groot sociaal netwerk en hobby’s met een zekere mate van 

exclusiviteit.  

 De woningen kosten met 25% korting ongeveer €130.000 tot €160.000 k.k. Bij deze 

woningen geldt een maximale korting van 25%. De waardedeling die geldt bij deze woningen 

bedraagt 1:2. Dat betekent dat bij 20% korting op de woning, 40% van de waardeontwikkeling aan 

Trudo toekomt. Bij nieuwbouwwoningen geldt een waardedeling van 1:1,5. Dan ontvangt Trudo 30% 

van de waardeontwikkeling.  
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De derde vorm is Buurtwonen (figuur 2.4). Onder deze groep woningen worden kleinere rijtjeshuizen 

gerekend met 2 of 3 slaapkamers en een tuin. De woningen liggen in typische volksbuurten van 

Eindhoven. De koopprijzen, inclusief de korting van 25%, liggen tussen de €110.000 en €140.000 k.k. 

De doelgroep van deze woningen zijn Nederlandse Turken en huishoudens met kinderen. Het zijn 

vaak huishoudens met een laag opleidingsniveau en inkomen (tussen de €20.000 à 30.000 bruto per 

jaar). 

 

 
 Figuur 2.4, Buurtwonen. Links een woning in het stadsdeel Tongelre aan de Mernlincstraat. Rechts een woning in 

Woensel-West. De prijzen van deze woningen bedragen €112.500 respectievelijk €105.000. 

 

De huurprijzen van deze woningen liggen rond de €400 per maand. Voor buurtwonen gelden 

dezelfde financiële en hypothecaire regelingen als bij Starterswonen. Er worden vanuit de 

woningcorporatie wel extra eisen aan het onderhoud gesteld. Bij Buurtwonen wordt vanaf de 

verkoop elke drie jaar een inspectierapport van het casco opgemaakt. Dit rapport informeert de 

eigenaar over de kwaliteit van de woning. De inspectiekosten zijn voor rekening van de eigenaar. 

Bewoners zijn verplicht om gebreken op het gebied van constructieve-, brand- of gebruiksveiligheid 

op te lossen. Voor het oplossen van deze problemen geldt een termijn van 3 jaar.  

 

Voor de middeninkomens biedt Trudo Profijtwoningen aan (figuur 2.5). Dit zijn kleine tot middelgrote 

rijtjeswoningen met 3 slaapkamers en een tuin. Binnen deze categorie vindt men zowel 

nieuwbouwwoningen als bestaande woningen. De maximale korting en waardedeling zijn hetzelfde 

als bij Stadswonen. De gemiddelde verkoopprijs van deze woningen met een maximale korting van 

25% ligt rond de €150.000.  

 De eerste doelgroep van deze woningen zijn gezinsplanners. Daaronder worden 

tweepersoonshuishoudens verstaan in de leeftijd van 20 tot 35 jaar met een bruto inkomen tussen 

de €20.000 en €40.000 per jaar. De tweede doelgroep zijn gezinnen: ouders met kinderen met een 

inkomen vanaf €40.000. Deze mensen vinden over het algemeen dat de woonomgeving 

kindvriendelijk moet zijn en hechten waarde aan de afstand tot basisvoorzieningen. Voor 

Profijtwonen gelden dezelfde financiële en hypothecaire regelingen als bij Starterswonen. 
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 Figuur 2.5, Links een profijtwoning aan de Julianastraat in stadsdeel Strijp, €200.000 k.k. Rechts een nieuwbouw 

profijtwoning in de Meerhoven, €190.000 k.k. Deze woningen zijn de duurste binnen deze categorie, de 

gemiddelde prijs van een profijtwoning in Eindhoven ligt rond de €150.000 k.k. 

 

 
 Figuur 2.6, links een voorbeeld van Ruimwonen. Een woning in Woensel-Zuid, Nieuwe Fellenoord. De koopprijs 

bedraagt €228.000 inclusief 20% korting. Rechts een afbeelding van de lichttoren, waarin 117 lofts worden 

gebouwd. Een loft is een grote woning die doorgaans uit één ruimte bestaat, een soort grote studio. Ze zijn vaak te 

vinden in voormalige industriële gebouwen en fabriekshallen etc., die voor bewoning geschikt zijn gemaakt. De 

prijzen inclusief 20% korting van de loftwoningen variëren naar grootte, van €147.000 - €250.000 k.k. 

 

De vijfde vorm van Slimmer Kopen® is Ruimwonen (Figuur 2.6). Dit zijn grotere rijwoningen met 3 of 

4 slaapkamers en een tuin. De oppervlakte van deze woningen bedraagt ongeveer 140-190 m². De 

verkoopprijzen liggen tussen €150.000 en €250.000 kosten koper. Deze woningen zijn te kopen met 

een maximale korting van 20%. De doelgroep van deze woningen zijn gezinsplanners en gezinnen: 

tweepersoonshuishoudens in de leeftijd van 25-35 jaar. Voor Ruimwonen gelden dezelfde financiële 

en hypothecaire regelingen als bij Starterswonen. 
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De zesde en laatste vorm wordt Loftwonen genoemd. Het loftwonen is wonen in de Lichttoren van 

Philips in Eindhoven, een voormalig industrieel gebouw, te zien in figuur 2.6. Daar bevinden zich 117 

woningen, waarvan 71 marktconforme koop, 18 Slimmer Kopen® en 28 huur). De appartementen zijn 

65 m² in oppervlakte. De verkoop van Loftwoningen is gestart in het voorjaar van 2006. De prijs die 

men hiervoor betaalt inclusief de maximale korting van 25% is €147.000. De doelgroep is net als bij 

Stadswonen actieve stedelingen, met een bruto jaarinkomen vanaf €40.000. Bij Loftwonen gelden de 

zelfde financiële en hypothecaire regelingen als bij Stadswonen.  

 

De visie van de woningcorporatie en het woonproduct Slimmer Kopen® zijn uiteengezet. Er is tevens 

een realistisch beeld gevormd van de koopwoningen die worden aangeboden, en voor welke mensen 

deze bedoeld zijn.  
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3  THEORIE 
 

 

 

In dit hoofdstuk worden diverse theorieën besproken die betrekking hebben op effecten van eigen 

woningbezit. In zowel Nederland, Groot-Brittannië als de Verenigde Staten is geregeld onderzoek 

gedaan naar de effecten van eigen woningbezit op individu en buurt. In de studies zijn vragen gesteld 

ten aanzien van sociaal kapitaal. Onderzoekers veronderstelden bijvoorbeeld dat huizenbezit een 

positief effect zou hebben op de betrokkenheid met de buurt (Rohe & Basolo, 1997; Rohe, van Zandt 

& McCarthy, 2001). Dit vermoeden heeft tot op heden geen enkel onderzoek kunnen bevestigen. Een 

ander onderzoek concentreerde zich op de arbeidsparticipatie van mensen. In deze studie stonden 

vragen centraal die betrekking hadden op de carrièreontwikkeling van het individu. Mensen zouden 

met de koop van een woning ook stijgen op de werkladder en educatieladder. Dit kon echter tot op 

heden niet hard worden gemaakt. Wel is in meerdere onderzoeken significant bevestigd dat 

huurders een grotere kans maken op ontslag (Rouwendal & Nijkamp, 2010; Leuvensteijn & Koning, 

2004). 

 

In Nederland is eerder onderzoek gedaan naar de vraag of een koophuis mensen vooruit helpt. Twee 

grootschalige onderzoeken zijn toonaangevend gebleken, namelijk dat van de SEV (Elsinga, Blokland, 

van Bortel & Lamain, 2008) en RIGO (Neele, de Wildt, Wouters & Massar, 2008). Het eerste 

onderzoek legde de focus op drie centrale thema’s: keuzevrijheid, sociale stijging en emancipatie. In 

de studie van Neele et al. werd voornamelijk ingegaan op de waardering van vastgoed en buurt.  

Er is zorgvuldig literatuur geselecteerd die helpt bij het formuleren van hypothesen. De 

hypotheses worden gevisualiseerd in een conceptueel model. Dat zal gebeuren op chronologische 

volgorde van de thema’s die in de deelvragen centraal staan; koopkracht, zelfwaardering, carrière, 

waardering woning en waardering buurt. 

De operationalisatie is in dit onderzoek beperkt gebleven. Dit heeft alles te maken met het 

aantal te onderzoeken effecten. Een te uitgebreide analyse zou het onmogelijk maken dit onderzoek 

binnen de beschikbare termijn uit te voeren. Bij de operationalisatie is gebruik gemaakt van bestaand 

onderzoek naar de effecten van het kopen van een woning (Neele et al., 2008; Elsinga et al., 2008; 

Blijie, 2010).  

 

3.1 Koopkracht 

 

Neemt de koopkracht van huishoudens toe als zij een huis kopen met een Slimmer Kopen® contract? 

Huishoudens krijgen de kans om een eigen huis te kopen tegen een fikse korting op de marktwaarde. 

Zonder de korting is het voor de meeste huishoudens onmogelijk om een hypotheek te krijgen. 

Bovendien geniet de koper bij verkoop van de woning van de zekerheid dat de woningcorporatie de 

woning binnen afgesproken termijn terugkoopt en hij mag een groot deel van de toegenomen 

vastgoedwaarde in eigen portefeuille steken.  

 

3.1.1 De klant kiest de voordeligste optie 

De theorie die de basis vormt voor het beantwoorden van de hypothese is de rationele keuzetheorie. 

Deze theorie van Adam Smith (1776) zegt dat mensen hun keuzes baseren op rationeel denken. Ze 
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maken een afweging tussen een aantal keuzemogelijkheden (in Green, 2002). De uiteindelijke keuze 

is gebaseerd op een rationele, logische afweging van de verschillende opties, waarbij het maximaal 

haalbare voor het individu centraal staat. Het individu kiest de meest gunstigste optie, uit 

eigenbelang. Het probleem is dat de klant niet weet wat de voordeligste optie is. Op de lange termijn 

is het onzeker wat de huizenprijzen gaan doen (Jasanoff, 1993). De woningmarkt is afhankelijk van 

vele macro-economische factoren. Het kopen van een woning gaat gepaard met risico’s.  

 

 Woonlastenstijging: betalingsrisico 

 Waardedaling: vermogensrisico 

 Besparingen exploitatie: onderhoudsrisico 

 

Het eerste gevaar is het betalingsrisico. Dit is de kans dat een eigenaar-bewoner niet meer kan 

voldoen aan de financiële verplichtingen, bijvoorbeeld door werkloosheid of een scheiding. In de 

tweede plaats bestaat er het vermogensrisico. De kans bestaat dat de markt- of verkoopwaarde van 

de koopwoning lager is dan de op dat moment uitstaande hypotheekschuld (negatief eigen 

vermogen). Het onderhoudsrisico ten slotte betreft een verwaarlozing van de woning met als gevolg 

een waardedaling van de woning en dus tot een vermogensrisico (Jasanoff, 1993, p. 125-26).  

 Het is, ondanks de deskundigheid van economen op het gebied van de woningmarkt, niet te 

voorspellen wanneer de vastgoedprijzen weer zullen stijgen en met hoeveel procent. De keuze van 

de huurder is dus niet puur een rationele keuze. De huurder zal zich ook laten leiden door 

verwachtingen, gevoelens en emotie. Volgens de ‘Theory of Planned Behavior’ (Ajzen, 1991) wordt 

de intentie tot een bepaald gedrag beïnvloedt door drie factoren. Het besluit tot koop wordt 

allereerst bepaald door de verwachting dat de actie tot gewenste uitkomsten leidt (attitude), ten 

tweede door wat men denkt dat andere vinden van je actie (subjectieve norm) en ten derde door de 

mogelijkheden die men heeft om het besluit te nemen (waargenomen gedragscontrole). 

 

3.1.2 Huren is voor de dommen 

Er is onderzoek gedaan naar de winst die bewoners van reguliere koopwoningen hebben gehaald uit 

de waardestijging van het vastgoed. Er is in een grootschalig, landelijk onderzoek gekeken naar de 

vermogenstoename over de periode 1995-2006 (Groot, 2007, p. 1). De vermogenstoename was zeer 

hoog, deze viel te vergelijken met vier netto modale jaarsalarissen. Een huishouden dat dezelfde 

periode zou huren had jaarlijks bijna de helft van zijn netto inkomen moeten sparen om per 1 januari 

2007 hetzelfde vermogen te hebben (Groot, 2007, p.1).  

Groot spreekt hier duidelijk over vermogensopbouw en dat is niet hetzelfde als winst. De 

waarde van andere vergelijkbare koopwoningen is namelijk ongeveer net zo hard gestegen. Wanneer 

een huishouden besluit te verhuizen naar een andere koopwoning heeft men vermogen opgebouwd, 

maar dat wordt bij de koop weer afgedragen aan de vorige bewoners van de nieuwe woning. Kopen 

wordt pas echt voordeliger dan huren wanneer de hypotheek volledig is afgelost. Sinds 2007 zijn 

vastgoedwaarden weer gaan dalen, en lijkt het erop dat met de huidige crisis op de woningmarkt de 

huizenprijzen niet snel opnieuw gaan stijgen. 

 

Het onderzoek van Elsinga et al. (2008) toonde aan dat bewoners er financieel op vooruit gaan als zij 

een woning kochten in plaats van huurden. Meer dan 70% van de respondenten in dat onderzoek, 

die niet marktconform kochten, was van mening dat huren voor hen duurder geweest zou zijn. 
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Respondenten werden naar hun motivatie gevraagd voor de koop van een huis. Het merendeel gaf 

aan dat kopen financieel aantrekkelijker was voor hen. 

 

 
 Figuur 3.1, Ontwikkeling maandelijkse woonlasten, bewerking op Elsinga (2004) 

 

De onderzoekers hebben zelf ook een raming gemaakt van de gebruikskosten voor de kopers van 

(niet-) marktconforme koopwoningen. Hieruit is gebleken dat de gebruikskosten voor zowel 

marktconforme als niet- marktconforme kopers op lange termijn beduidend lager zijn dan in de 

huursituatie. In figuur 3.1 wordt een vergelijking gemaakt tussen de maandlasten van huren, kopen 

en Slimmer Kopen®. Op de korte termijn is huren zonder twijfel het voordeligst. Op de lange termijn 

bouwen eigenaren vermogen op met Slimmer Kopen®, huurders niet. Kopen is dus voordeliger op de 

lange termijn (Elsinga, 2004, p. 27). Verhuiskosten, onderhoudskosten et cetera zijn niet 

meegenomen in dit model. 

 Er zou dus sprake zijn van financiële positieverbetering in de woonsituatie. Dat moet de 

koopkracht op de lange termijn doen toenemen. Deze resultaten sluiten aan bij bevindingen van 

andere Nederlandse onderzoeken (Groot, 2007; Elsinga & Conijn, 2001). Kopers lopen wel risico’s, 

terwijl huurders zich geen zorgen hoeven te maken dat ze hun huis kwijtraken of dat de waarde van 

de woning daalt zodat zij met een restschuld blijven zitten. Een scenariostudie op eigenwoningbezit 

in de huidige economische crisis, toont aan dat huishoudens bij verkoop van de woning vaak een 

restschuld overhouden (Ras, Ooms & Eggink, 2010). 

 

3.1.3 Conceptueel model 

Beiden opties, huren en kopen, kennen enkele voor- en nadelen (zie hoofdstuk 2). Wat is financieel 

de meest aantrekkelijke optie voor een huishouden? Wanneer is de koopkracht van het huishouden 

het grootst? De relatie tussen woonvorm en koopkracht is weergegeven in onderstaand conceptuele 

model: 

 

 
 Figuur 3.2, Conceptueel model koopkracht 

 

De koopkracht van een huishouden wordt bepaald aan de hand van een eenvoudige rekensom: 

Koopkracht = maandelijkse inkomsten – maandelijkse vaste lasten. De maandelijkse inkomsten 

Kopen  Vaste lasten Koopkracht 
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bestaan uit salarissen en/of uitkeringen. De maandelijkse vaste lasten bestaan uit de zogenaamde 

woonquote. Dit is de verhouding tussen alle direct met wonen samenhangende vaste lasten en het 

besteedbaar inkomen van een huishouden. Denk bij de lasten aan het betalen van belasting, huur of 

hypotheek en energierekeningen. (Blijie, 2010). De overige kosten zoals onvoorziene onkosten aan 

onderhoud zijn niet meegenomen in de operationalisatie van figuur 3.3. 

 

 
 Figuur 3.3, Operationalisatie koopkracht 

 

De verwachting is dat huishoudens die Slimmer Kopen® er financieel op vooruit gaan, anders zou 

Trudo dit product niet aanbieden. Zij wil haar bewoners vooruit helpen. Vandaar dat ter 

beantwoording van de eerste deelvraag onderstaande hypothese is geformuleerd. 

 

 Hypothese 1: Slimmer Kopen® is voordeliger dan huren 

 

Toch brengt kopen altijd een risico’s met zich mee. Er bestaat de kans dat de prijs van de woning 

daalt in de loop der jaren. De aankoop van een woning is bovendien duur, en noodzakelijk groot 

onderhoud is lastig te voorspellen.  

 

3.2 Zelfwaardering 

 

Er is in het verleden vaker onderzoek gedaan naar verbanden tussen de woonvorm en de mate van 

zelfwaardering (Rohe & Basolo, 1997; Rohe, van Zandt & McCarthy, 2001; Elsinga et al, 2008). De 

verwachtingen waren dat het kopen van een huis psychologisch iets met mensen doet en het hen tot 

meer dingen beweegt. Eigenaar-bewoners zouden meer zelfwaardering hebben dan huurders.  

 

3.2.1 Wat is zelfwaardering eigenlijk? 

Zelfwaardering wordt in dit onderzoek als een soortgelijke van zelfvertrouwen beschouwd. 

Coopersmith (1967) definieerde zelfvertrouwen als ‘het persoonlijke oordeel dat een individu over 

zichzelf uitspreekt, die tot uitdrukking komt in een houding die het individu ten opzichte van zichzelf 

aanneemt.’ Zelfwaardering is het beeld dat een mens op emotioneel niveau van zichzelf heeft. Het 

beeld dat iemand van zichzelf heeft hoeft niet overeen te komen met de visie die anderen op die 

persoon hebben. Iemand kan erg zelfverzekerd of zelfs opschepperig overkomen, maar daaronder 
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een negatieve eigenwaarde verborgen houden. Rustige of teruggetrokken mensen kunnen echter 

zeer overtuigd zijn van hun eigen kunnen (Robins, Hendin & Trzesneiwski, 2001, p. 153). 

Drie mechanismen liggen ten grondslag aan de persoonlijke beoordeling van een individu. Deze zijn 

‘reflected appraisals, social comparison’ en ‘self-attribution.’ Elke van deze mechanismen kunnen 

worden gebruikt bij de uitleg hoe eigen woningbezit kan bijdragen aan het zelfvertrouwen van het 

individu (Rosenberg 1979).  

 ‘Reflected appraisals’ betekent dat zelfvertrouwen wordt bepaald door hoe men door 

anderen wordt gezien; een proces van zelfreflectie op basis van de mening van anderen. Als anderen 

een persoon zien die zeker overkomt, is het waarschijnlijk dat die persoon veel zelfvertrouwen heeft. 

Het zelfvertrouwen van een individu in de ogen van anderen wordt beïnvloed door zijn of haar 

inkomen, opleiding en bezittingen, dit worden persoonlijke kenmerken genoemd (Gecas & Seff, 

1989). In figuur 3.4 is een completer overzicht van de kenmerken die van invloed zijn op de mate van 

zelfwaardering. Karakter is aan de afbeelding toegevoegd, omdat het karakter of persoonlijkheid 

bepalend is voor de drie mechanismen waar Rosenberg over spreekt. Buiten deze factoren kan eigen 

woningbezit een significante invloed hebben op zelfwaardering, omdat het een belangrijk symbool 

van sociale status is in de Amerikaanse samenleving (Doling & Stafford, 1989; Dreier, 1982; Marcuse, 

1975; Perin, 1977). Ook uitkomsten van Nederlands onderzoek (Elsinga et al., 2008) laten zien dat 

eigenwoningbezit wordt gezien als statussymbool.  

 

 
 Figuur 3.4, persoonlijke eigenschappen beïnvloeden zelfwaardering, naar Gecas & Seff, 1989 

 

Ten tweede is er het begrip ‘social comparison’ (sociale vergelijking). Dit is het doorlopend proces 

van jezelf te vergelijken met anderen. Als het individu zichzelf beter waardeert dan de 

referentiegroep, heeft het individu een hoog zelfvertrouwen. Huizenbezit kan ertoe leiden dat het 

individu zich succesvoller voelt dan mensen die huren. Huizenbezit kan als bewijs gelden dat men het 

beter doet dan anderen in hun vergelijkingsgroep.  

 Ten derde is er het mechanisme van ‘self-attribution’. Dit houdt in dat mensen hun 

zelfvertrouwen ontlenen aan het observeren van de resultaten van hun eigen gedrag. Het bereiken 
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van een doel, zoals het bezitten van een huis, kan gezien worden als bewijs dat een persoon 

bekwaam en waardig is. Eigenwoningbezit wordt door de grote meerderheid van de Amerikanen 

gezien als een indicatie van persoonlijk succes. Dat leidt tot een hogere mate van zelfwaardering 

(Michelson, 1977; Tremblay & Dillman, 1983). 

 

Ondanks deze theorieën geven de resultaten van veldonderzoek vooralsnog weinig bevestiging. Een 

onderzoek naar de relatie tussen huizenbezit en zelfwaardering in Baltimore (Maryland, Verenigde 

Staten), ondersteunde bovenstaande theorie niet (Rohe & Stegman, 1994). De eigenaren in het 

onderzoek ervoeren een lichte toename in zelfwaardering, maar deze verandering was niet 

significant verschillend ten opzichte van de huurders. Mogelijke verklaringen voor het kleine verschil 

tussen huurders en kopers zijn allereerst dat het veronderstelde verband tussen huizenbezit en 

zelfwaardering geen stabiel construct is. Ook is het mogelijk dat het jaren duurt voordat de koop van 

een huis daadwerkelijk gevolgen heeft op iemands zelfwaardering. Een hoge zelfwaardering wordt 

niet louter veroorzaakt door de woning waarin men woont (Rohe & Basolo, 1997).  

 

3.2.2 Hogere zelfwaardering vanwege meer zelfstandigheid en status 

Het bezit van een eigen woning kan geborgenheid, autonomie en status verschaffen (Elsinga et al., 

2008, p. 7). Een koophuis wordt gezien als statussymbool en staat voor maatschappelijk succes. Zo 

wordt het kopen van een huis ook gepresenteerd op de meeste makelaar sites. Het voorwoord sprak 

er ook al over: een koophuis wordt in de Verenigde Staten omschreven als The American Dream. Het 

statussymbool kan invloed hebben op diverse gevoelens van het individu, zo is de verwachting. Men 

kan gelukkig worden vanwege het feit dat men de eigenaar-bewoner is van een woning. Het nieuwe 

eigendom kan ook het gevoel van succes, trots of vertrouwen teweegbrengen bij het individu 

(Elsinga et al., 2008). 

 

Een onderzoek in Engeland toonde aan dat een koophuis de norm is en dat een huurhuis wordt 

ervaren als een afwijking van de norm (Gurney, 1999). In een onderzoek van 2008 bleek 23,5% van 

de ondervraagde kopers het eens met de stelling: ‘Mensen met een koophuis hebben meer reden 

om trots op hun woning te zijn dan mensen die in een huurhuis wonen’ (Elsinga et al., 2008, p. 49). 

Ook bleek 15% het eens met de stelling: ‘Mensen met een koophuis zijn succesvoller in hun leven 

dan mensen die in een huurhuis wonen.’ De meeste kopers (78%) waren het niet eens met deze 

stelling. Ook waren zij het over het algemeen niet eens met het standpunt dat familie, vrienden en 

mensen en de buurt meer respect voor je hebben als je huiseigenaar bent. Dit zou komen doordat 

huiseigenaren zelf lange tijd huurder zijn geweest. Het ondersteunen van een dergelijk standpunt 

houdt immers ook in dat je vindt dat buren, familie en vrienden die niet gekocht hebben een lagere 

status zouden hebben. De huurders bleken het nog vaker eens met de stelling dat mensen met een 

koophuis meer reden zouden hebben om trots op hun huis te zijn dan mensen die in een huurhuis 

wonen, maar liefst 32% was het eens. Volgens Elsinga et al. zijn mensen die kopen in vergelijking tot 

de huurders meer tevreden over wie ze zijn en wat ze kunnen. In het onderzoek van Elsinga et al. 

(2008) gaf tien procent van de kopers van een huurhuis aan dat voor hen de nieuwe status van 

eigenaar-bewoner de belangrijkste verandering was. Voornamelijk deze twee veranderingen; 

zelfstandiger worden en status verkrijgen, zouden kunnen bijdragen aan een hogere zelfwaardering. 
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3.2.3 Conceptueel model 

Uit wetenschappelijke theorieën blijkt dat zelfwaardering voornamelijk door andere zaken bepaald 

wordt en niet zozeer door de woning. Deze zaken wegen veel zwaarder dan zelfstandigheid en 

status. Waarschijnlijk is het hebben van een goede baan en gezinssituatie veel meer van invloed op 

iemands zelfwaardering. Toch wordt in dit onderzoek niet uitgesloten waarom dit voor het bezit van 

een eigen woning niet zou kunnen gelden. In de figuur hieronder wordt de relatie tussen de 

woonvorm en zelfwaardering uitbeeld (figuur 3.5). 

 

 
 Figuur 3.5, conceptueel model zelfwaardering 

 

Wanneer naar indicatoren gezocht wordt voor het meten van zelfwaardering, komen we uit bij drie 

indicatoren die het gevoel meten in relatie met de woning, zie figuur 3.6. Hierbij is gebruik gemaakt 

van de gedachten van Elsinga die zijn besproken in paragraaf 3.2.2. Ten eerste kan het kopen van een 

huis een gevoel van trots en succes bij bewoners opwekken. ‘Zij zijn de ‘trotse’ eigenaar van een 

woning,’ wordt regelmatig gezegd, evenals ‘zij zijn de trotse ouders van een gezonde baby.’ 

 

 
 Figuur 3.6, operationalisatie zelfwaardering 

 

Het gevoel van succes kan ook verbeteren. Hier speelt vooral het gevoel een ‘winnaar’ te zijn nu men 

een koopwoning kan financieren. De woonsituatie heeft ook betrekking op het geluk in iemands 

leven. Dit speelt voornamelijk wanneer de gewenste woonsituatie tot op heden niet is bereikt. Je 

bent pas gelukkig als je dit doel in je leven wel hebt bereikt. Dit verhaal is samengevat tot de 

onderstaande hypothese. 

 

 Hypothese 2:  Kopers hebben een hogere zelfwaardering dan huurders, en dat is deels 

   te verklaren door de woonvorm  

 

De veronderstelling luidt dat de koop van een woning psychologisch het een en ander doet 

veranderen bij de bewoners. Deze psychologische veranderingen worden samengevat onder de 

noemer zelfwaardering. Zelfwaardering wordt onder andere bepaald uit een gevoel van trots, succes 

en geluk, wat je bijvoorbeeld ervaart met de koop van een woning. Kopers gaan zich beter voelen 
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doordat ze een huis hebben gekocht. Zij zijn wellicht trots op hun nieuwe eigendom, zien het huis als 

statussymbool of ze voelen zich gelukkiger dan voordat ze een huis bezitten.  

 

3.3 Carrière 

 

De derde vraag die we in de inleiding stelden is of het kopen van de huurwoning een stimulans vormt 

voor de carrière van een individu. Stijging op de woningmarkt gaat gepaard met sociale stijging op 

andere sociale vlakken. Het omgekeerde kan ook waar zijn: sociale daling op de arbeidsmarkt 

(werkloos raken) heeft gevolgen voor daling op de woningladder (VROM-raad, 2006). Elsinga et al. 

veronderstelden dat het bezit van een huis het gevoel kan versterken ‘dat mensen zelf aan het roer 

van hun leven staan.’ Naarmate mensen er beter in slagen richting te geven aan hun leven, zijn zij 

eerder tevreden over wie ze zijn en wat ze kunnen. Dan ben je meer geëmancipeerd. Je voelt je meer 

zelfstandig en ‘in control’. Dat kan weer van invloed zijn op de kansen voor sociale stijging en het 

benutten van keuzemogelijkheden (Elsinga et al., 2008, p. 16). 

 

3.3.1 Samenhang tussen woonvorm en carrière 

Carrière maken, ofwel sociale stijging bewerkstelligen, is een individueel ontwikkelingsproces waarbij 

mensen, onder invloed van persoonlijke kenmerken en de toegankelijkheid van bestaansbronnen, 

hun zeggenschap en controle over het leven vergroten. De uitkomst van dit proces is een objectieve 

of ervaren verbeterde sociaal-economische positie (Groenendijk, de Groot & van der Gugten, 2010). 

Deze auteurs blikken in ‘Sociale stijging: tussen droom en daad’, terug op de vele inspanningen van 

corporaties ter verbetering van de individuele posities van sociaal-economisch armen. Het rapport 

maakte inzichtelijk dat het lastig is om de precieze effecten van verschillende sociale interventies 

vast te stellen. Op individueel niveau is het soms mogelijk, maar voor het wijkniveau niet of 

nauwelijks. Men mag niet verwachten dat met één sociaal stijgingsproject een wijk uit het dal wordt 

getrokken. Ter realisatie van sociale stijging doet de VROM-raad enkele aanbevelingen aan het Rijk, 

gemeenten en corporaties. De stijging wordt mogelijk gemaakt door - 1 - extra investeringen in 

onderwijs, - 2 - stedelijke vernieuwingswijken, het streven naar - 3 - voldoende ruimte voor 

ondernemers in de wijk, het - 4 - ontwikkelen van een gevarieerde woningvoorraad gericht op sociale 

stijgers en starters en tot slot moet er - 5 - meer ruimte komen voor culturele voorzieningen in de 

wijk (VROM-raad, 2006).  

 

De relatie tussen de koop van een huis en sociale betrokkenheid is eerder onderzocht (Engelhardt, 

Eriksen, Gale & Mills, 2010). De conclusie van dat onderzoek is dat huizenbezit de politieke 

betrokkenheid vergroot. Helaas is aangetoond dat er geen relatie bestaat tussen de koop van een 

huis en de betrokkenheid met de buurt, een betere baan en meer studeren. 

Goss & Phillips (1997) ontdekten dat de duur van werkloosheid van huizenbezitters korter 

was in vergelijking met die van huurders, in het bijzonder wanneer zij een hypotheek op hun huis 

konden nemen. De mogelijke verklaring hiervoor is dat eigenaar-bewoners hoge maandelijkse 

hypotheeklasten hebben en dat geeft hen de behoefte om snel een baan te zoeken bij werkloosheid.  

In de wetenschappelijke literatuur is de relatie tussen huizenbezit en sociaal kapitaal 

veelvuldig getoetst. Het begrip ‘sociaal kapitaal’ kan gezien worden als het opbouwen van een band 

met buurtbewoners (bijvoorbeeld met gedeelde buurtactiviteiten), zodat buurtbewoners elkaar 

meer vertrouwen. Huizenbezit zou sociale interactie met buurtbewoners verhogen. DiPasquale & 

Gleaser (1999) definiëren sociaal kapitaal als een band met anderen die het mogelijk maakt om als 
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individu van andere buurtbewoners te profiteren en waarbij samenwerking de lokale publieke 

goederen kan verbeteren.  

 Onderzoek van Leuvensteijn en Koning (2001) toonde aan dat huurders frequenter van baan 

veranderden en een grotere kans hadden op ontslag. In dat onderzoek is geanalyseerd wat de 

effecten zijn van woningbezit op transities op de woning- en arbeidsmarkt. Zij gebruikten hiervoor de 

‘hazard rate,’ of de uitstroomsnelheid. Dat is de kans op uitstroom naar een andere baan over een 

kort tijdsinterval, gegeven dat men tot op dat moment nog geen andere baan heeft gevonden. De 

proefpersonen konden een andere baan vinden, werkloos worden of niet langer participeren op de 

arbeidsmarkt. De ‘hazard rate’ wordt gespecificeerd als zijnde afhankelijk van verschillende 

variabelen, waaronder woningbezit versus huren. De onderzoeksgegevens die gebruikt zijn, waren 

afkomstig uit een inkomenspanel onderzoek (IPO) van het CBS. Het betrof gegevens over de periode 

van 1989-1998, die oorspronkelijk zijn verzameld door de belastingdienst. De kans op verandering 

van de arbeidsmarktsituatie van werknemers binnen een jaar is berekend. De uitstroomkans uit een 

baan voor eigenwoningbezitters was 37% en voor huurders 44%. De kans op verandering van baan 

was 23% voor eigenwoningbezitters en 24% voor huurders. De kans op werkloosheid was 5% voor 

eigenwoningbezitters en 10% voor huurders.  

Een koopwoning zou overigens een positief effect hebben op de arbeidsparticipatie van 

mensen. Dit bleek uit een onderzoek van Papa (2002) onder kopers van corporatiewoningen in 

Rotterdam, Winterswijk en Emmen. Maar liefst 21% van de kopers in Rotterdam ging meer werken 

om een voormalige huurwoning te kunnen kopen. In Winterswijk en Emmen bleek rond de 10% van 

de kopers meer te gaan werken. Het onderzoek van Elsinga kende andere uitkomsten. Zeer weinig 

kopers zijn extra gaan werken om de woning te kunnen kopen. Twee procent van de respondenten 

gaf aan meer te zijn gaan werken voor een marktconforme koopwoning. Voor een niet-

marktconforme koopwoning (Slimmer Kopen®) bedroeg dit slechts 1%. De verschillen in de 

uitkomsten zijn te verklaren doordat er sprake was van een andere onderzoeksgroep. In het 

onderzoek van Elsinga ging het alleen om mensen die hun eigen huurhuis kochten, dus om mensen 

die niet verhuisden. In het andere onderzoek van Papa (2002) was er sprake van een mix van mensen 

die hun eigen huurhuis kochten en buitenstaanders (starters en doorstromers) die een voormalige 

huurwoning kochten. 

 

3.3.2 Conceptueel model 

Het is interessant om te weten of Slimmer Kopers® harder voor de maandelijkse hypotheeklasten 

moeten werken dan voor de (voorheen) maandelijkse huurlasten. Misschien zijn er ook andere 

positieve effecten geweest van stijging op de woonladder en is men gaan studeren of heeft men een 

andere en betere baan gevonden. Deze vermoedens zijn afgebeeld in figuur 3.7. 

 

 
 Figuur 3.7, conceptueel model carrière 
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Het is een feit dat Slimmer Kopen® ervoor zorgt dat een huishouden stijgt op de woonladder. Het is 

mogelijk dat bewoners van Trudo nadat zij zijn gestegen op de woonladder een lage koopkracht 

hebben vanwege de toegenomen maandlasten aan Slimmer Kopen®. De kans bestaat dat een 

huishouden meer moet gaan verdienen om rond te kunnen komen. Meer werken biedt mogelijk de 

oplossing. Maar misschien verandert er vrij weinig aan de financiële situatie van een huishouden, en 

is extra werken niet nodig. De verwachtingen zijn gevat in onderstaande hypothese. 

 

 Hypothese 3: Stijging op de woonladder is een agressor voor stijging op andere carrièreladders 

 

Deze hypothese wordt gebruikt voor een antwoord op de derde deelvraag. De operationalisatie van 

stijging op de woonladder is in onderstaand boomdiagram uitgewerkt. De verwachting voorafgaand 

de dataverzameling is dat Slimmer Kopers® over het algemeen ambitieuzere mensen zijn dan 

huurders. Zij zijn pas begonnen met hun carrière op de arbeidsmarkt, terwijl huurders die al 

jarenlang klant zijn van de woningcorporatie, minder aan die behoefte voldoen. Dat is te verklaren 

door het verschil in levensfase tussen huurders en Slimmer Kopers®. Huurders zijn vaker al wat 

oudere mensen die hun arbeidscarrière achter zich hebben liggen. Onder de kopers bevinden zich 

veel starters, die nog carrière willen gaan maken of zich in de volle bloei van hun carrière bevinden. 

 

 
 Figuur 3.8, operationalisatie carrière 

 

3.4 Waardering woning 

 

Gaat het woongenot van bewoners erop vooruit als zij een Slimmer Kopen® woning kopen? Deze 

vraag is niet eerder wetenschappelijk onderzocht. Wel heeft RIGO in opdracht van het Ministerie van 

VROM de onderhoudssituatie van verkochte woningen onderzocht (Neele et. al., 2008).  

 

3.4.1 Woongenot 

In dit onderzoek verstaan we onder het begrip woongenot het plezier van het wonen, dat tot uiting 

komt in een waardering van diverse aspecten aan en om de woning. De keuze voor huren of kopen 

bepaalt de mogelijkheden tot aanpassen. Met huren mogen alleen in uitzonderlijke gevallen 

aanpassingen gedaan worden aan de woning. Er moet toestemming gevraagd worden bij de 

woningcorporatie tot het verrichten van deze aanpassingen want de woning is nog steeds hun 
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eigendom. Wanneer een woning gekocht wordt vervallen deze beperkingen. De eigenaar-bewoner 

beschikt over het eigendomsrecht en kan ongestoord aanpassingen en verbeteringen aan de woning 

doorvoeren. De eigenaar is dus in staat de woning in te richten/ verbouwen naar eigen woonwensen. 

Wanneer een huishouden de woning verbouwt valt te verwachten dat het woongenot toeneemt.  

 

Woongenot bestaat uiteraard niet alleen uit de mening van bewoners over diverse aspecten aan de 

woning. Het is mede afhankelijk van de gezinssituatie. Ter illustratie wordt de woonsituatie van een 

gezin wat bestaat uit een samenwonend koppel vergeleken met een getrouwd stel met zes kinderen. 

Wellicht voldoet een zelfde woning aan alle woonwensen van het samenwonende koppel, maar niet 

aan de woonwensen van het grote gezin. Toch wordt de gezinssituatie buiten beschouwing gelaten in 

dit onderzoek als een bepalende variabele, want Slimmer Kopen® verandert waarschijnlijk niets aan 

de gezinssituatie.  

 

 
 Figuur 3.9, operationalisatie woongenot 

 

Daarnaast is de waardering die wordt uitgesproken over de buurt mede van invloed op het 

woongenot. Er wordt in dit onderzoek een scheiding behouden tussen de waardering van de buurt 

en de eigen woning. Het zijn twee losstaande zaken, die beiden van invloed zijn op het woongenot. In 

diverse, recente, wetenschappelijke publicaties (o.a. van Neele et. al., 2008; Blijie, 2010) is ook dit 

onderscheid tussen ‘waardering woning’ en ‘waardering buurt’ behouden. We vormen uiteindelijk 

een totaalwaardering van het woongenot op basis van de waardering van de woning en een 

waardering van de buurt (zie figuur 3.9).  

 

3.4.2 Extra gebruiksmogelijkheden  

Onderzoek van Diaz-Serrano (2009) toonde aan dat huurders die eigenaar-bewoners worden 

significant gelukkiger zijn met hun woning. De auteur van dat betreffende artikel gebruikte bij het 

onderzoek het ‘Model van Productdifferentiatie’ (Rosen, 1974). Rosen beweerde dat goederen 

gewaardeerd worden op basis van de mogelijkheden die men ontleent aan de eigenschappen van het 

product. Met andere woorden: Veranderen de mogelijkheden van een huishouden als zij voor een 

ander product kiest, in dit geval Slimmer Kopen®? De theorie van Rosen vormt de theoretische basis 

voor het beantwoorden van deze vraag. De waardering die respondenten uitspreken over de woning 

is afhankelijk van de mogelijkheden die men ontleent aan de woonsituatie (huren of Slimmer 

Kopen®). De mogelijkheden worden gekenmerkt door een set eigenschappen van de woning (tuin, 

woonkamer etc.) en de contractvorm. In het geval een huishouden de keuze heeft om een bepaalde 
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woning te huren of kopen, blijven dezelfde eigenschappen van kracht. Er verandert niets aan de 

woonsituatie. Wél biedt de contractvorm (kopen) extra mogelijkheden.  

 

3.4.3 Waardering woning 

In het onderzoek van Neele et. al. (2008) stond de volgende vraag centraal: ‘Hoe is de 

onderhoudssituatie van verkochte woningen en wat is de oorzaak van eventueel achterstallig 

onderhoud?’ Ter beantwoording van deze vraag is een schriftelijke enquête afgenomen die is 

uitgezet bij 20.000 eigenaar-bewoners van voormalige huurwoningen. Het doel van de enquête was 

het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de woning ten tijde van de aankoop en de kwaliteit 

tijdens het invullen van de enquête. VROM vermoedde namelijk dat huishoudens met een lager 

inkomen noodzakelijk onderhoud aan de woning zouden verzuimen. Verder is respondenten 

gevraagd naar de onderhoudswerkzaamheden die zij hebben gedaan aan de woning. Tevens is de 

tevredenheid met de buurt onderzocht.  

Eigenaar-bewoners werden gevraagd de kwaliteit van diverse onderdelen aan de woning te 

beoordelen, zowel ten tijde van de aankoop als anno 2008. De kwaliteit van de woning werd anno 

2008 over het algemeen als goed tot zeer goed beoordeeld. De kwaliteit bij aankoop scoorde 

beduidend minder goed. Uitsluitend gemeenschappelijke ruimten (denk aan trappenhuizen en 

plantsoenen) scoorden ongeveer even goed. 90% Van de bewoners gaf aan dat de woning in 2008 in 

een betere staat verkeerde dan bij aankoop. Kwaliteitsterugval kwam nauwelijks voor. Bewoners die 

aangaven dat de kwaliteit van hun woning slecht tot zeer slecht was, geven aan dat dit al was bij 

aankoop van de woning (Neele et al., 2008, p. 30-31).  

Wanneer onderdelen van de woning op de huidige staat worden beoordeeld, is dat niet per 

definitie een meting van het woongenot. Er moet daarnaast een zekere mate van tevredenheid met 

de woning gemeten worden. RIGO heeft dit gedaan door zich te baseren op gegevens van het WoON 

onderzoek (2006), dat elke drie jaar in opdracht van het ministerie wordt uitgevoerd. De resultaten 

hieruit laten zien dat bewoners van voormalige huurwoningen tevreden (59%) tot zeer tevreden 

(39%) zijn met hun woning. Slechts 2% gaf aan niet tevreden te zijn met de woning. In het verschil 

tussen ‘zeer tevreden’ en ‘tevreden’ blijken bewoners van voormalige huurwoningen meer voor 

‘tevreden’ te kiezen. Ontevreden bewoners zijn er in gelijke mate (Blijie, 2010). In een ander 

onderzoek is door het ‘European Community Household Panel’ getest of huizenbezitters in acht 

verschillende Europese landen meer tevreden zouden zijn met hun woonsituatie dan huurders. De 

resultaten laten zien dat huizenbezitters in zeven van de acht onderzochte landen gelukkiger zijn met 

hun woonsituatie dan huurders. Alleen in Oostenrijk bleken huurders net zo tevreden als kopers 

(Elsinga & Hoekstra, 2005, p. 421).  

 

3.4.4 Conceptueel model waardering woning 

Hoe wordt de waardering van de woning bepaald? De diverse aspecten van de woning kunnen 

worden onderverdeeld per ruimte en per kwaliteit van de inrichting en beschildering etc. van die 

ruimte. Dat lijkt een overbodige opgave. Bewoners kunnen een mening hebben over de binnenkant 

en de buitenkant van de woning, waarbij het gros van de bewoners ongetwijfeld meer waarde hecht 

aan de binnenkant.  

 Kopen heeft als voordeel dat een huishouden verbouwingen en aanpassingen aan de woning 

kan uitvoeren naar eigen wens. De gebruiksmogelijkheden van het product wonen zijn toegenomen. 

Het valt te verwachten dat oud-huurders aanpassingen gaan doen aan de woning sinds zij deze 
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gekocht hebben van de corporatie. Het gevolg hiervan is mogelijk een hogere waardering van de 

woning. Dat gaat getoetst worden met de volgende hypothese, uitgebeeld in figuur 3.10:  

 

 Hypothese 4: Kopers waarderen een vergelijkbare woning beter dan huurders  

 

 
 Figuur 3.10, conceptueel model waardering woning 

 

Er is gekozen voor drie indicatoren die het woongenot gaan meten: de buitenzijde, het interieur en 

de fysieke staat van de woning. De buitenzijde van de woning bestaat uit de voor- en achtergevel en 

eventueel een balkon of tuin. Het interieur van de woning bestaat uit alle mogelijke kamers die men 

kan bedenken. Tot slot is de staat waarin het vastgoed verkeert een indicator voor de tevredenheid 

met de woning. Er zijn talloze aspecten die gemeten kunnen worden. Het heeft echter geen zin al 

deze details aan de bewoners te vragen, want deze vallen te reduceren tot enkele belangrijke 

indicatoren. Na overleg met Trudo zijn de indicatoren keuken, sanitair, bouwkundige staat, wanden 

en vloeren, isolatie en tuin/balkon gekozen en opgenomen in onderstaand meetmodel. 

 

 
 Figuur 3.11, operationalisatie waardering woning 

 

3.5 Waardering buurt 

 

Uit het onderzoek van Neele et. al. (2008) is gebleken dat kopers iets minder tevreden zijn met de 

buurt dan met de eigen woning. Zij waardeerden hun huis beter dan 4 jaar geleden. Ook 

waardeerden zij de buurt beter dan 4 jaar geleden, maar slechts in geringe mate. Toch bleek 90% van 

de bewoners tevreden (68%) tot zeer tevreden (22%) te zijn met de buurt waarin men woont. Deze 

score is vergeleken met de waardering die huurders uitspraken over de buurt.  

Op de vraag aan bezitters van voormalig huurwoningen of de buurt er op vooruit is gegaan 

heeft 40% van de respondenten met ja geantwoord. Bewoners van koopwoningen waren beduidend 

positiever. Bewoners van eengezinswoningen lieten een gelijke mate van tevredenheid zien als 

bewoners van appartementen. Ook waren de bewoners van voormalige woningen van één van de 

zes grootste corporaties iets vaker ontevreden over de buurt dan andere bewoners met een 

gekochte huurwoning. Dit hangt deels samen met het feit dat deze corporaties een relatief groot 

aandeel woningen verkochten binnen ‘aandachtswijken’ (Neele et al., 2008, p. 35). Trudo behoort 
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niet tot deze grootste zes, maar verkoopt eveneens een groot deel van de huurvoorraad binnen 

aandachtswijken.  

In deze paragraaf wordt ingegaan op wat er mogelijk kan veranderen in de buurt nadat een 

deel van de huurvoorraad is verkocht. Er worden diverse aannames gedaan die onderbouwd worden 

met theorieën over leefbaarheid, gentrification en de veranderingstheorie.  

 

3.5.1 Leefbaarheid 

In het WoON onderzoek van 2009 is de ‘leefbaarheid’ voor wijken in heel Nederland in kaart 

gebracht. Leefbaarheid is een begrip wat de laatste jaren veel aandacht krijgt. ‘Het beleid is 

geïntensiveerd, krantenartikelen worden er aan gewijd en in veel gemeenteraden zijn tegenwoordig 

partijen met leefbaar in hun naam vertegenwoordigd’ (Blijie, 2010, p. 59). Het is echter onduidelijk 

wat leefbaarheid precies inhoudt. Wat voor de één een leefbare wijk is, omdat het er druk op straat 

is, vormt die drukte voor de ander juist een bron van overlast en irritatie. Een derde buurtbewoner 

ergert zich weer aan te veel afval op straat, enzovoorts. Leefbaarheid is dus een abstract begrip met 

een subjectief karakter. De auteurs van het WoON onderzoek hebben voor het in beeld brengen van 

de leefbaarheid- situatie van alle Nederlandse woongebieden de ‘leefbaarometer’ ontwikkeld. De 

leefbaarometer is samengesteld uit vele omgevingsindicatoren die van invloed zijn op het oordeel 

van bewoners over hun omgeving (Blijie, 2010).  

 

In het kader van het grotestedenbeleid zijn drie indicatoren ontwikkeld die elk een deelaspect van 

leefbaarheid in beeld brengen. Er is in het WoON onderzoek gekozen voor ‘verloedering, overlast’ en 

‘sociale cohesie.’ Dit worden de drie zogeheten GSB-indicatoren genoemd. Daarnaast gebruikt het 

WoON onderzoek ervaringen en verwachtingen met betrekking tot de buurt in het algemeen. Dan 

gaat het bijvoorbeeld over tevredenheid met de voorzieningen in de buurt.  

 De eerste indicator die het WoON gebruikt is ‘verloedering’. Dit wordt gemeten in het WoON 

door respondenten te vragen naar het voorkomen van bekladding, rommel, hondenpoep en 

vernielingen (Blijie, 2010, p. 62). De tweede indicator is ‘overlast’. Er wordt daarbij gekeken naar 

overlast veroorzaakt door andere buurtbewoners, overlast van jongeren en geluidsoverlast (Blijie, 

2010, p. 63). In de enquête wordt respondenten gevraagd of de hoeveelheid overlast die zij 

ondervinden is toe- of afgenomen. De derde GSB-indicator is sociale cohesie. Deze indicator is 

gebaseerd op meningen die de ondervraagde heeft over de volgende vier stellingen omtrent de 

buurt: ‘ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid, mensen kennen elkaar in deze buurt 

nauwelijks, ik voel me thuis’ en ‘ik voel me prettig’ (Blijie, 2010, p. 64).  

 De tevredenheid van een bewoner hangt samen met het woningbezit. Eigenaar-bewoners 

blijken vaker content te zijn met hun woonsituatie dan huurders. Het verschil in tevredenheid over 

de woning is aanzienlijk: 97% van alle kopers is tevreden met de woning tegen 81% van alle huurders 

(Blijie, 2010). Een bijkomend gegeven is dat dit de mening van alle kopers en alle huurders in 

Nederland representeert.  

 

In dit onderzoek staat de verandering van de buurt door Slimmer Kopen® centraal. Gaat de buurt er 

in de beleving van de burger op voor- of achteruit als van een aantal bewoners dezelfde woning hun 

eigendom wordt?  
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3.5.2 Gentrification 

De verkoop van huurwoningen in een stadsbuurt kan mogelijk een opwaardering van de buurt tot 

gevolg hebben. Deze opwaardering wordt in de literatuur aangeduid met het begrip gentrification. 

Gentrification is een langzaam en geleidelijk proces van sociaal-ruimtelijke verandering, waar het 

herstel van woningen in een volksbuurt door relatief welvarende groepen, leidt tot de verplaatsing 

van oorspronkelijke bewoners die niet in staat zijn om de gestegen kosten van huisvesting te 

veroorloven die gepaard gaan met regeneratie. Zodoende raken lagere inkomensgroepen verweven 

met hogere inkomensgroepen, met als gevolg dat de sociale identiteit van de buurt verandert 

(Pacione, 2005, p. 212). Het effect kan op twee manieren worden verklaard, via de consumptie- en 

productiekant. De consumptie van woningen wordt bepaald door het publiek dat er woont. Deze 

consumptie verandert als mensen in- of uittrekken. Vanuit de productiekant bekeken kan 

gentrification het gevolg zijn van ruimtelijke investeringen in de bebouwde omgeving door de staat, 

met als resultaat prijsstijgingen in de buurten waar veel is geïnvesteerd en prijsdalingen in de 

buurten waar dat niet is gedaan (Pacione, 2005, p. 213-15). De voordelen van gentrification worden 

op een rij gezet. 

 

1. De gemeente ontvangt meer belasting uit eigendomsbelasting (OZB) en haalt welvarende 

bewoners binnen die de lokale economie aanjakkeren; 

2. De onroerend goed waarden stijgen, waardoor de oorspronkelijke bewoners bij verhuizing 

veel vermogen opbouwen met de verkoop van de woning; 

3. Ontwikkelaars ontlenen winst van het kopen van vervallen woningen, deze te renoveren en 

te verkopen aan bewoners die de hogere prijs kunnen bekostigen; 

4. Speculanten realiseren een winst door het kopen van eigendom, te behouden zonder 

verbeteringen aan te brengen, en weer te verkopen als de markt aantrekt;  

5. Burgers betalen meer OZB en verkrijgen daar gemeentelijke diensten voor terug. Daar 

profiteren de burgers van, evenals een lagere misdaadgraad (Pacione, 2005, pp. 216-18). 

 

Het nadeel van gentrification die wordt ingezet door lokale overheden is dat sociaal-economisch 

zwakkere huishoudens de gestegen vastgoedprijzen niet kunnen bekostigen en elders een 

onderkomen moeten vinden. Het gevaar zit hem in de probleemverplaatsing. Buurten waar niet 

wordt geïnvesteerd in vastgoed en dergelijke, lopen het risico tot een achterbuurt te transformeren. 

Verhuizen en gentrification zijn gerelateerde processen binnen de cyclus van wijkverandering 

(Pacione, 2005, p. 218). 

 

3.5.3 De veranderingstheorie 

Trudo Eindhoven stuurt niet bewust op gentrification. Zij opereert met de gedachte dat elke 

investering in een woonwijk leidt tot lichte verbeteringen. Dat kan zijn op het gebied van de 

ruimtelijke voorzieningen, criminaliteit, netheid, enzovoorts. 

 Gemeenten en corporaties ondernemen bepaalde interventies ter verbetering van de wijk 

vanuit de veranderingstheorie. De gedachte van deze theorie is dat problemen die zich voordoen 

binnen een bepaalde wijk, kunnen worden beheerst of opgelost, nadat de problemen in kaart zijn 

gebracht. De interventies kosten geld, maar kunnen waarde genereren, berustend op 

veronderstellingen over oorzaken en gevolgen. De veranderingstheorie is afgeleid van de 

systeemtheorie. Het concept bestaat uit een aantal veronderstellingen over relaties tussen input, die 
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leiden tot activiteiten, resulterend in output en outcome. Het geheel van veronderstellingen hoe 

output doorwerkt naar de gewenste maatschappelijke effecten (outcome) is gevat in een specifieke 

veranderingstheorie (De Kam & Deuten, 2008, p. 2). Vanuit de veranderingstheorie en het fenomeen 

gentrification zijn een aantal hypotheses opgesteld, welke getoetst gaan worden met een web- 

enquête.  

 

3.5.4 Conceptuele modellen waardering buurt 

Een mogelijke verklaring voor een toegenomen waardering van de buurt is de stijging van de 

vastgoedwaarden na restauratie van woningen. Zelfwerkzaamheid van eigenaar-bewoners aan hun 

huis zorgt voor een waardevermeerdering van de woningen. Dit heeft een positief effect op de 

waarde van omliggende woningen en de buurt. De verloedering van de buurt zou minder worden en 

mensen met midden- en hoge inkomens blijven in de buurt wonen of worden door het aanbod van 

koopwoningen aangetrokken. De eerste hypothese ten aanzien van de waardering van de buurt is 

dat er een causaal verband bestaat tussen de verandering van het wooncontract van huur naar koop 

en een toename van aanpassingen aan de tuin en voorgevel, waardoor het straatbeeld verbeterd. 

Een verbeterd straatbeeld zal invloed hebben op de waardering van de buurt.  

 

 
 Figuur 3.12, conceptueel model straatbeeld en waardering buurt 

 

 
 Figuur 3.13, conceptueel model imago en waardering buurt 

 

Een tweede veronderstelling is dat de buurt erop vooruitgaat met de komst van nieuwe mensen. 

Binnen de groep nieuwe bewoners bevinden zich namelijk veel starters. Door de menging van 

bevolkingsgroepen is het denkbaar dat de sfeer in de buurt verbeterd en dat overlast op straat 

afneemt. Dat leidt tot een hogere waardering van de buurt. De twee veronderstellingen gaan 

onderzocht worden met onderstaande hypothese. 

 

 Hypothese 5: De verkoop van huurwoningen helpt de buurt vooruit 

 

Deze hypothese is geoperationaliseerd in figuur 3.14. Het betreft hier alleen parameters 

(indicatoren) waarop veranderingen worden verwacht vanwege de introductie van Slimmer Kopen® 

in een buurt. Er is overwogen een extra indicator als meetinstrument toe te voegen, namelijk imago. 

Daar is uiteindelijk toch vanaf gezien vanwege het feit dat het begrip door zoveel indrukken kan 

worden bepaald. Het is echter niet vreemd dat na de introductie van Slimmer Kopen® op de lange 

termijn een imagoverbetering te bespeuren valt in de betreffende buurt(en).  
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 Figuur 3.14, operationalisatie waardering buurt 

 

3.6 Samenvatting 

 

In dit kader zijn theorieën besproken die de mogelijke effecten van eigen woningbezit ondersteunen. 

De vondsten in dit kader zijn gebruikt bij het opstellen van conceptuele modellen. Alle relaties die 

onderzocht worden staan afgebeeld in figuur 3.15. 

 

 
 Figuur 3.15, het onderzoeksconstruct samengevat: de effecten van Slimmer Kopen® 

 

Allereerst is bediscussieerd in hoeverre de koopkracht van slimmer kopers zou verbeteren of 

verslechteren. De keuze voor huren of eigen woningbezit wordt gemaakt met de ratio (Smith, 1776) 

en op basis van attitude, subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole (Ajzen, 1991). 

Onderzoek van Groot (2007) toonde aan dat de vermogenstoename, van een huishouden dat heeft 

gekocht over de periode van 1995-2006, te vergelijken zou zijn met een extra vermogen van vier 

netto modale jaarsalarissen ten opzichte van de huurders. Onderzoek van Elsinga et. al. (2008) liet 

zien dat kopers denken er financieel op vooruit te gaan. Nu is de vraag of dat werkelijk zo is. De 

gebruikskosten van kopen zouden op lange termijn beduidend lager zijn dan die van huren, dit is ook 
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bevestigd door Groot (2007) en Elsinga & Conijn (2001). Op de korte termijn betekent kopen een 

aanzienlijke verhoging van de maandlasten. Wat werkelijk goedkoper is voor een huishouden is 

enerzijds afhankelijk van de niet te voorspellen jaarlijkse huurverhoging van de woningcorporatie en 

anderzijds van de waardeontwikkeling van koopwoningen. 

 

De relatie tussen zelfwaardering en eigen woningbezit is reeds gelegd door meerdere onderzoekers 

(Doling & Stafford, 1989; Dreier, 1982; Marcuse, 1975; Perin, 1977, Michelson, 1977; Tremblay & 

Dillma). De theorie die helpt bij het bepalen van dit effect is die van Rosenberg (1979). Hij stelt dat 

zelfwaardering bepaald wordt door hoe men door anderen wordt gezien, door sociale vergelijking en 

zelfreflectie. Gecas & Seff (1989) plaatsen nadrukkelijk de kanttekening dat het inkomen, opleiding 

en bezittingen van groter invloed is op iemands zelfvertrouwen. De koop van een huis vormt een 

groot aandeel van deze bezittingen, maar in hoeverre hechten mensen emotionele waarde aan de 

koop van een huis, dat is de vraag. Wordt huizenbezit als vanzelfsprekend ervaren, of wordt het zeer 

gewaardeerd? De resultaten van daarop volgend praktijkonderzoek leverde nog geen significante 

effecten op tussen eigen woningbezit en zelfwaardering. 

 

Bepaalt iemands studieloopbaan en arbeidscarrière de wooncarrière? Daar kan met zekerheid ja 

geantwoord op worden. Er is in diverse onderzoeken een verband aangetoond waaruit blijkt dat 

kopers hoger opgeleid zijn dan huurders en dit geldt eveneens voor de arbeidsparticipatie. In dit 

onderzoek staat de omgekeerde vraag centraal. Vooralsnog zijn er geen effecten ontdekt dat een 

stijging op de woonladder een boost vormt voor mensen om te stijgen op de arbeidsmarkt en daar 

ook eventueel voor te gaan studeren (Elsinga et al., 2008). Rouwendal en Nijkamp (2010) hebben 

echter gevonden dat de werkloosheid van huizenbezitters korter was in vergelijking met die van 

huurders, maar dit zou verklaard worden doordat zij hogere maandlasten zouden hebben, wat hen 

de behoefte geeft snel weer een baan te zoeken. Er zijn meerdere kleine effecten ontdekt, maar het 

is onzeker of deze te danken zijn aan de koop van het huis. De VROM-raad (2006) stelt dat sociale 

stijging op diverse vlakken hand in hand gaan. Maar vooralsnog blijkt stijging op de woonladder niet 

de oorzaak te vormen voor stijging op de overige ladders. 

 

Het woongenot van kopers zou hoger zijn dan dat van huurders (Blijie, 2010; Neele et al., 2008; 

Elsinga et al., 2005 & Diaz-Serrano, 2009). Laatstgenoemde onderzoeker gebruikte het model van 

productdifferentiatie van Rosen als verklaring hiervoor. Rosen beweerde dat goederen (in het geval 

van dit onderzoek de woning) worden gewaardeerd op basis van gebruiksmogelijkheden. Bij kopen 

kan men besluiten tot verbouwing en aanpassingen van diverse ruimten van de woning. Huurders 

hebben deze vrijheden niet. Iemands beoordeling van het woongenot is afhankelijk van de 

eigenschappen van de woning en de tevredenheid met de woning.  

 

Woningcorporaties hebben de optie een groot woningenaandeel in een buurt te verkopen. Wanneer 

dit het geval is, heeft dat mogelijk effecten op de waardering van die buurt door de bewoners. Het 

zelfde effect doet zich voor bij gentrification. Dit verschijnsel wordt verklaard aan de hand van de 

veranderingstheorie. Onderzoek van Neele et al. (2008) stelde significant vast dat mensen die kopen 

over het algemeen meer tevreden zijn met de buurt dan mensen die huren, dit geldt ook voor 

achterstandswijken, waar sommigen huren en anderen kopen. Is er sprake van een verbeterd 

straatbeeld, doordat er woningen worden opgeknapt nadat diverse woningen zijn verkocht in deze 

buurten? Zijn het de mensen die voor verandering zorgen? 



35 
 

De hypothesen die zijn opgesteld zullen getoetst worden met behulp van een web-enquête. 

Bewoners van Trudo krijgen een uitnodiging per post met de vraag of zij mee willen werken aan dit 

onderzoek. De organisatie van de enquête, evenals het technische construct van de vragenlijst 

worden in het volgende hoofdstuk uitvoerig besproken.  
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4  METHODE 
 

 

 

Er is gekozen voor een vergelijkend survey als onderzoeksmethode, bestaande uit een web-enquête 

die wordt afgenomen onder de klanten van Trudo. Het betreft hier een kwantitatief empirisch 

onderzoek. In dit hoofdstuk wordt toegelicht waarom bepaalde stappen in het onderzoek zijn 

genomen.  

Eerst wordt de keuze voor het vergelijkend survey verantwoord. Daarna volgt een paragraaf met een 

uitgebreide verantwoording van de enquêtevragen. Tot slot behandelen we de datapreparatie. 

 

4.1 Survey 

 

Het in kaart brengen van alle mogelijke effecten die de koop van een voormalige huurwoning heeft 

op de koopkracht, zelfwaardering, carrière en woongenot, vraagt om een kwantitatieve 

onderzoeksmethode. Het afnemen van een survey is voor de dataverzameling de beste optie, want 

er moet een groot aantal onderzoekseenheden onderzocht worden om valide uitspraken te doen 

over de veronderstelde effecten. In een vragenlijst worden klanten van Trudo gevraagd naar 

bovenstaande effecten. 

 

Er worden drie groepen klanten onderscheiden en met elkaar vergeleken; namelijk de huurders, de 

slimmer kopers en een derde groep welke zich bevindt binnen de slimmer kopers groep; de 

voormalige huurders. Dit zijn de huurders die een huurwoning van Trudo hebben gekocht. De 

vergelijking tussen deze drie groepen maakt het mogelijk om te meten wat de koop van de sociale 

huurwoning voor de huurder heeft betekend. De hypotheses in dit onderzoek (hoofdstuk 3) worden 

getoetst met stellingen die de klanten van Trudo in de web-enquête worden voorgelegd. 

 

4.1.1 Representativiteit 

In dit onderzoek wordt veel waarde gehecht aan de representativiteit (validiteit). Dit wordt vooral 

bepaald door de kwaliteit van de onderzoeksopzet, de kwaliteit van de vragenlijst en de omvang van 

de steekproeftrekking. Het is belangrijk dat de steekproefgrootte van een voldoende omvang is om 

de betrouwbaarheid van de gegevens te garanderen. Betrouwbaarheid wil zeggen dat bij herhaling 

van de steekproef in 95% van de gevallen de zelfde resultaten worden verkregen. Er is een formule 

die berekent hoeveel respondenten minimaal benodigd zijn voor de representativiteit van de 

steekproef. We hebben te maken met een populatie die eindig is, waarvoor de volgende formule 

geldt: 

 

n > =  N x z ² x p(1-p) 

z ² x p(1-p) + (N-1) x F ² 

 

n staat voor het aantal benodigde respondenten. Z is de standaardafwijking bij een 

betrouwbaarheidspercentage van 95%, deze bedraagt 1,96. N is de grootte van de populatie. P is de 

kans dat iemand een bepaald antwoord geeft. De verwachting is dat de resultaten normaal verdeeld 

zijn, dus P is in dit geval 0,5. F is de foutmarge, deze bedraagt meestal ongeveer 5%, dus een kans van 
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0,05 (we kiezen voor 95% zekerheid). De totale populatie van Trudo bestaat uit ongeveer 8800 

huishoudens, bestaande uit ongeveer 2800 kopers en 6000 huurders.  

 

8800*1,96²*0,5(1-0,5)  

n > klanten Trudo =  1,96²*0,5(1-0,5) + (8800-1)* 0,05² = 369 

 

Minimaal 369 mensen moeten de enquête invullen, zodat we kunnen spreken van een 

representatieve steekproef voor de populatie. Om de gewenste aantallen te behalen is het belangrijk 

dat de enquête zo duidelijk en aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt voor de respondent. Met 

duidelijkheid wordt in deze de begrijpelijkheid van de vragen en antwoordcategorieën bedoeld voor 

de lezer, deze moet niet met vragen achterblijven. Eenvoudig taalgebruik is dus een vereiste. Een 

tweede maatregel, welke de non-respons zal verminderen is dat de enquête kort moet blijven. De 

tijd die de respondent maximaal wil besteden aan het beantwoorden van een vragenlijst is ongeveer 

10 minuten (Saunders, Lewis & Thornhill, 2008). Een laatste prikkel voor de respondent is de 

verloting van enkele prijzen. Vier mensen zijn gelukkig gemaakt met een iPod Nano.  

 

4.2 Organisatie web-enquête  

 

Voor de methode van dataverzameling is gekozen voor een online enquête. Net als bij een 

schriftelijke enquête heeft een vragenlijst via het web het voordeel dat de respondent de lijst kan 

invullen in eigen tempo, op het meest geschikte moment. Er zijn echter ook nadelen verbonden aan 

de schriftelijke enquête waarvoor het web een oplossing biedt. De gegevens worden automatisch in 

een database ingelezen, waardoor er niet achteraf handmatig ingevoerd hoeft te worden. De 

computer controleert bovendien of de respondent wel op een goede manier invult. Op papier kan je 

namelijk gemakkelijk een vraag overslaan. Via internet kan je dat als onderzoeker verhinderen door 

de respondent te verplichten de vragen in te vullen, wanneer ze een vraag over het hoofd zien 

(Vennix, 2006, p. 211).  

 Een nadeel van enquêteren via internet betreft de respons. Het blijkt dat de respons op 

enquêtes via internet gemiddeld 11% bedraagt, dit is inclusief het sturen van herinneringen. In 

vergelijking met de respons op een schriftelijke enquête met retourenveloppe is dat teleurstellend. 

De respons op schriftelijke enquêtes is ongeveer 30% (Saunders et al., 2008, p. 345).  

 De woningcorporatie heeft helaas niet de beschikking over een emailadressenbestand van 

haar klanten van een voldoende grootte voor het uitvoeren van de steekproef. Wél beschikt zij over 

een adressenbestand van al haar klanten, dat via Microsoft Excel eenvoudig gekoppeld kan worden 

aan een brief.  

 

Het opstellen van het survey bestaat uit een organisatorisch deel en een technisch deel. Allereerst 

wordt het organisatorische deel van de vragenlijst besproken. Van de plusminus 6000 huurders en 

2800 slimmer kopers krijgen er per groep ongeveer 1500 een brief thuisgestuurd die hen uitnodigt 

voor het invullen van een online enquête, en dat ze daarbij kans maken op een van de iPod Nano’s 

die worden verloot. De slimmer koper leest in de brief dat het een onderzoek betreft naar zaken die 

voor hen persoonlijk zijn veranderd in relatie met Slimmer Kopen®. De huurders krijgen te lezen of er 

met de introductie van Slimmer Kopen® in hun buurt of voor henzelf dingen heeft veranderd. 

 Alle slimmer kopers zijn benaderd met een brief (2800). Aselect zijn er 3000 huurders uit het 

klantenbestand geselecteerd, zij kregen ook een uitnodiging thuisgestuurd. De enquête is 
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aanvankelijk schriftelijk opgesteld. Trudo heeft daarna de online applicatie EnquêteViaInternet 

beschikbaar gesteld. Dit programma is gebruikt vanwege de tijdwinst bij de dataverwerking. 

  

4.2.1 Uitnodiging enquête 

De titel van de brief is: ‘Het Trudo Slimmer Kopen® onderzoek,’ en is verzonden op 8 maart 2012. Een 

herinnering volgde op 16 maart. De exacte brief zoals deze naar huurders en slimmer kopers is 

gestuurd is opgenomen in bijlage C. In de brief wordt verwezen naar de website 

www.trudo.nl/onderzoek, waar respondenten op twee links kunnen klikken. Als huurder klikt men 

daar op de link ‘ik ben huurder,’ als slimmer koper klikt men op de link ‘ik ben slimmer koper.’ De 

respondenten worden dan geleid naar de online enquête. De eerste vraag is of ze de inlogcode, die 

ze hebben gekregen in de brief, willen invullen. Met deze code kan worden achterhaald wie de 

enquête heeft ingevuld en waar de respondent woont. Deze privégegevens worden vertrouwelijk 

behandeld. Aan het eind van de brief wordt vermeld wanneer prijswinnaars bericht worden en waar 

de respondent terecht kan met eventuele vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de 

enquête. De brief wordt afgesloten met een bedankwoord namens Trudo en de onderzoeker. Op de 

enquêtepagina krijgt de respondent kort uitgelegd wat voor vragen de respondent te wachten staan 

en krijgt hij/zij kort de instructie wat er ingevuld moet worden bij verschillende vragen. Om kans te 

maken op een van de prijzen, is de respondent verplicht zijn of haar naam, adres en postcode te 

vermelden. 

 

4.3 Technisch construct van de vragenlijst 

 

Hoe stel je goede vragen die geschikt zijn voor het beantwoorden van de hypotheses? Dat is de vraag 

waarmee het technische deel van de dataverzameling begint. Bij het opstellen van de vragenlijst is 

gebruik gemaakt van het WoON onderzoek (Blijie, 2010), eerder geschreven mastertheses binnen 

het onderzoeksveld van de volkshuisvesting en er zijn diverse richtlijnen gebruikt uit de publicatie 

‘Theorie en praktijk van empirisch onderzoek’ (Vennix, 2006).  

 

4.3.1 Opstellen vragen en antwoordcategorieën  

Een van de adviezen uit de literatuur waarmee rekening is gehouden betreft de volgorde in de 

vraagstelling. Het is raadzaam gevoelige en/of persoonlijke vragen aan het eind van de enquête op te 

nemen. Voor het verklaren van eventuele verschillen in bevindingen tussen huurders en slimmer 

kopers, is het noodzakelijk deze te onderbouwen met demografische gegevens. Deze hebben zonder 

meer invloed op de onderzoeksresultaten. De respondent wordt onder andere vriendelijk verzocht 

de samenstelling van het huishouden te vermelden, het geboortejaar, de hoogst afgeronde opleiding 

en de arbeidssituatie. Een tweede advies is het formuleren van begrijpelijke vragen en antwoorden. 

Hier is gehoor aan gegeven met het stellen van korte, duidelijke vragen en het gebruik van 

eenvoudige Nederlandse woorden. Een derde advies is dat bij het opstellen van vragen met gesloten 

antwoordcategorieën, deze uitputtend en wederzijds uitsluitend moeten zijn. Dit is in het geval van 

meningsvragen op een ordinale vijfpuntschaal betrekkelijk eenvoudig. De respondent kan kiezen uit 

‘zeer mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens’ en ‘zeer mee oneens.’ Mocht de respondent geen 

mening hebben of de vraag te moeilijk vinden (om een beslissing te nemen) dan kan een zesde 

antwoord ‘weet ik niet’ worden aangekruist. Een groot deel van de enquête bestaat uit dit type 

vragen en antwoordmogelijkheden. Er zijn ook vragen opgenomen waarbij het lastiger is uitputtende 
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en wederzijds uitsluitende antwoordcategorieën te bedenken (Saunders, 2008). Dit is onder andere 

het geval wanneer feitelijke gegevens over verbouwingen aan de woning gevraagd worden.  

 

In dit onderzoek is in overleg met deskundigen van Trudo, Ir. J. van Wagenberg, Drs. E. Stoop en Drs. 

P. Dogge, bedacht wat mensen snel en vaak zullen veranderen aan de woning. Bijvoorbeeld het 

plaatsen van een nieuwe keuken of nieuwe sanitaire voorzieningen.  

 

Voor een onderzoeker is het belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld wordt en dat de vragenlijst 

valide gegevens oplevert. Dit eerste is gerealiseerd met een aantrekkelijke brief. De valide gegevens 

worden pas gegenereerd als is nagedacht over het doel van de vragenlijst. De vragenlijst moet 

antwoord geven op de vijf geformuleerde hypotheses. Voor elke indicator van de afhankelijke 

variabelen uit de operationalisatieschema’s, zijn één of meerdere concrete vragen geformuleerd. 

Zodoende is een logische aansluiting gemaakt tussen de doel- en vraagstelling voor het onderzoek, 

de operationalisatie van de belangrijkste begrippen en constructen en de vragen die in de vragenlijst 

worden opgenomen.  

 

4.4 Meetinstrument, de enquêtevragen 

 

Het uiteindelijke product, de vragenlijst (toegevoegd als bijlage B), is vóórdat deze in de laatste 

versie is uitgewerkt, volledig en consistent bevonden door een specialistenteam, bestaande uit 

G.R.W. de Kam en de eerder genoemde deskundigen van Trudo. Tevens is de enquête ter 

beoordeling gelegd bij tientallen mensen uit de familie- en vriendenkring.  

 

Er zijn twee online enquêtes opgesteld, voor de huurders en voor slimmer kopers. Grotendeels 

overlappen de enquêtevragen elkaar. Daarom is er maar één enquête toegevoegd in de bijlage. De 

verschillen tussen de huurders- en kopersenquête worden met kleuren geaccentueerd. De web-

enquête bestaat uit 25 vragen, welke gesteld worden op 14 pagina’s. Mogelijk wordt de vragenlijst 

korter vanwege de routing die in de enquête is aangebracht. Bij het geven van sommige antwoorden 

worden er automatisch vragen overgeslagen of wordt de respondent naar een andere vraag geleid.  

 

De vragenlijst begint met een welkom, gevolgd door een inleiding waarin de respondent korte 

instructies krijgt. Dan worden een aantal algemene vragen gesteld (1 t/m 5). De eerste vraag is een 

open vraag waarin wordt gevraagd naar het jaar wanneer de woning is gekocht of voor het eerst 

werd bewoond. Vervolgens moet de respondent kiezen uit vijf opties wat zijn of haar vorige 

woonsituatie was. Bijzondere en uitzonderlijke woonsituaties kunnen worden aangegeven met de 

open optie anders, namelijk. Slimmer kopers krijgen een extra antwoordoptie: ‘ik huurde deze 

woning, die nu in mijn eigendom is.’ Dit is nodig voor het onderscheid tussen voormalige huurders en 

nieuwe kopers. De respondent krijgt een aantal extra vragen en antwoordopties wanneer deze optie 

wordt gekozen. Indien er aanpassingen of verbouwingen aan de woning zijn gedaan, geeft de 

respondent dit aan bij vraag 3. Indien dit niet het geval is, worden vraag 4 en 5 overgeslagen.  

 Bij vervolgvraag 4 wordt aangegeven wat er aan de woning verbouwd of aangepast is. De 5e 

vraag test de vrijheidsbeleving in de woning. De kopers wordt gevraagd welke zaken zij waarschijnlijk 

niet verbouwd/aangepast hadden als zij de woning zouden huren. Huurders wordt gevraagd welke 

zaken zij extra zouden verbouwen wanneer zij de woning zouden kopen. De antwoordcategorieën 

betreft hier een vergelijkbare uitputtende lijst als bij vraag 4.  
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 Vraag 5b wordt alleen gesteld aan de kopers die huurder waren van de zelfde woning. Heeft 

men meer verbouwd vóór of ná het kopen van de woning? Dit is een extra toets op de 

vrijheidsbeleving. Een vaak genoemde veronderstelling in eerdere onderzoeken (Neele et al. & 

Elsinga et al.) is namelijk dat eigenaar-bewoners meer vrijheid zouden beleven in de woning dan 

huurders. De daarop volgende vragen (vanaf vraag 6) toetsen de hypotheses, te beginnen met de 

koopkracht. De themavolgorde in de enquête wordt aangehouden wijkt af van de volgorde die in dit 

verslag wordt gehanteerd.  

 

4.4.1 Sociale stijging: Meten koopkracht 

Hoe is het mogelijk om koopkracht zo valide mogelijk te toetsen bij respondenten? Er bestaat de 

optie respondenten te vragen naar de precieze cijfers van hun salaris en uitkeringen nu en ten tijde 

van intrek in de woning, maar dit weten zij vaak niet. Het wordt problematisch om de gegevens van 

de maandelijkse vaste lasten te verkrijgen, ook hier zijn mensen veelal niet zo mee bezig, laat staan 

dat men weet wat er bij intrek in de woning werd uitgegeven aan energierekeningen. Bovendien kost 

het de respondent te veel tijd dit allemaal uit te zoeken tijdens het invullen van de enquête. We 

zullen de respondent makkelijke vragen moeten stellen. Het belangrijkste voor dit onderzoek is dat 

zij duidelijk aan kunnen geven hoe zij de koopkracht ervaren. Er wordt dus door omstandigheden niet 

gekozen voor het rationele meetniveau, maar ordinaal meetniveau. Er is dus sprake van een 

subjectieve meting naar de koopkracht. 

De koopkracht wordt gemeten met twee eenvoudige stellingen, waar de respondent het mee 

eens of oneens kan zijn. Deze zijn verwerkt in enquêtevraag 15, bijlage B. Het zijn eenvoudige 

stellingen waarop iedereen antwoord kan geven. De derde stelling over de financiële verwachtingen 

is lastiger. Daarom is ook bij beantwoording van deze stellingen de antwoordoptie ‘weet ik niet’ 

toegevoegd. Deze stelling is toch in de enquête opgenomen, omdat deze interessante informatie 

oplevert over de verkoop van het product Slimmer Kopen®. De vierde stelling vraagt aan de kopers of 

zij er financieel op vooruit zijn gegaan.  

 

4.4.2 Sociale stijging: Meten zelfwaardering 

Het gevaar bij het meten van zelfwaardering door middel van vragenlijsten is dat ze op 

zelfbeschrijvingen berusten en dat zelfbeschrijvingen als gedragingen zeer sterk onder controle staan 

van het zichzelf beschrijvende individu. Dat maakt ze vatbaar voor zaken als sociale wenselijkheid en 

vraageffecten (Nuttin & Hoorens, 2008). Vanwege dit inzicht wordt gevraagd naar het gedrag van 

mensen. Zelfwaardering wordt gemeten met drie stellingen, verwerkt tot vraag 16 in de enquête (zie 

bijlage B). Met een korte zinsnede wordt de lezer geïnstrueerd dat deze stellingen gaan over de 

ervaringen met de woning, niet dat hier zelfwaardering gemeten wordt. De respondent heeft in de 

antwoordopties de keuze uit ‘zeer eens, eens, neutraal, oneens, zeer oneens’ en ‘weet ik niet.’  

 De eerste stelling, ‘ik vertel graag enthousiast over mijn woning als ik op een feestje ben,’ 

meet een gevoel van trots bij de respondent. Er wordt dus naar een gevoel gevraagd wat gemeten 

wordt aan de hand van een gedrag. Hetzelfde geldt voor de tweede stelling: ‘Ik nodig vaak mensen 

uit bij mij thuis.’ De stellingen vragen naar gedrag, terwijl hier eigenlijk een gevoel van succes en trots 

gemeten wordt. In de eerste plaats succes, omdat je mensen wil laten meegenieten van je woning, 

en dus graag mensen thuis uitnodigt. In de tweede plaats meet deze stelling trots. De gedachte 

hierachter is dat je weinig visite uitnodigt als je niet trots bent op je eigen woning. Een derde stelling 

vraagt wel direct naar het gevoel dat mensen hebben bij de woning, namelijk het geluk: ‘Ik ben erg 

gelukkig met mijn woning.’ Er zit een klein gevaar in deze stelling, namelijk dat respondenten massaal 
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‘zeer mee eens’ en ‘mee eens’ gaan kiezen. Immers, wanneer je ongelukkig bent met de woning 

bestaat er altijd de optie om te verhuizen. Toch is deze stelling zo geformuleerd, want gelukkig zijn 

met de woning bleek zelfs na beraad met experts niet beter en concreter te meten.  

 

4.4.3 Sociale stijging: Meten carrière 

Voormalige huurders krijgen vijf stellingen waarop zij moeten antwoorden met ‘ja’ of ‘nee’ (vraag 17, 

bijlage B). Het belangrijkste doel van deze vraag is het vinden van bewijs dat voormalig huurders 

carrière zijn gaan maken voordat of nadat zij de woning hebben gekocht. Wie weet zijn er huurders 

harder gaan werken ter bekostiging van de hypotheek. Zo wordt een antwoord gegeven op de kip/ei 

discussie: Bepaalt louter de carrière (opleiding, werk & inkomen) de woonvorm of bepaalt de 

woonvorm soms ook de carrière? 

 

4.4.4 Woongenot: waardering woning  

De waardering van de woning wordt gemeten met een meetinstrument, bestaande uit verschillende 

indicatoren (afbeelding 3.11, hoofdstuk 3). De respondent moet de kwaliteit van enkele aspecten of 

onderdelen van de woning beoordelen, in de huidige staat en toen zij de woning kochten (vraag 6 en 

7 in de enquête). Dit doen zij door een rapportcijfer van 1 t/m 10 te geven. Zo wordt de voor- of 

achteruitgang van de kwaliteit van de woning bepaald. Ter controle van het meetinstrument naar 

een totaalcijfer voor de woning gevraagd (vraag 8).  

 De waardering voor de privé buitenruimte wordt gemeten met een waardering 

(rapportcijfer) voor de tuin, in de enquête vraag 10. Niet elk huishouden beschikt over een tuin, dus 

wordt vooraf de vraag gesteld of zij een privé buitenruimte hebben. Indien dat niet het geval is wordt 

de respondent verder geleid naar de vragen over de straat en de buurt.  

   

4.4.5 Woongenot: waardering buurt 

Dit construct is opgesplitst in een aantal stellingen en een waardering voor de straat en buurt, vraag 

12 van de enquête. De eerste stelling (12a) toetst de hypothese direct. Stellingen 12b tot en met 12d 

testen wat er precies veranderd is dankzij de verkoop van huurwoningen. De stellingen 12e tot en 

met 12h testen de buurtbeleving van de bewoners.  

 Sommige indicatoren die gemeten gaan worden, zijn lastig in een cijfer uit te drukken, zo is 

het bijvoorbeeld lastig om een cijfer te geven voor de mate van verbondenheid met de buurt. Als een 

vraag te moeilijk is voor de respondent dan is het mogelijk de optie ‘weet ik niet’ te kiezen. Dit 

beschermt de interne validiteit van de vragenlijst. Wanneer deze optie niet opgenomen zou zijn, 

kiezen respondenten neutraal, terwijl zij het antwoord schuldig moeten blijven (Vennix, 2006). 

 

Nadat de vijf constructen zijn behandeld, volgen er vragen over Slimmer Kopen®. Dit is geheel in het 

belang van de woningcorporatie. Indien huurders bekend zijn met het product en de mogelijkheid 

krijgen tot koop, maar daar toch vanaf zien, is het voor Trudo fijn om te weten wat de belangrijkste 

redenen daar voor zijn (vraag 17a*b* & 18*). Slimmer kopers krijgen de stelling ‘ik vind dat ik vooruit 

gegaan ben dankzij Slimmer Kopen’ (18**). Dit is in feite een kortere strekking van de hoofdvraag van 

dit onderzoek. Uiteraard weten respondenten dit niet.  

 Tot slot worden vragen (20 t/m 25) over het huishouden gesteld. Woont iemand samen of is 

de persoon alleenstaand? Wat is de leeftijd van de hoofdhuurder/eigenaar-bewoner? Wat is de 

hoogste opleiding die men afgerond heeft? Welke arbeidssituatie is op de respondent van 

toepassing, en welke op die van de (eventuele) partner? Wat is het maandelijkse inkomen van het 
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huishouden? De laatste vraag is een inkomen-verwachtingsvraag. Dit kan eventueel interessante 

informatie opleveren. Al deze variabelen (met uitzondering van de inkomensverwachting) verklaren 

mogelijk een deel van de bevindingen van het onderzoek. Er bestaat waarschijnlijk samenhang, een 

symmetrische relatie, tussen het inkomen van een huishouden en het opleidingsniveau van de 

respondent en er zijn meerdere verbanden denkbaar. 

  

4.5 Datapreparatie 

 

De antwoorden van de enquête zijn door het programma EnquêteViaInternet opgeslagen. De 

resultaten zijn gedownload in twee. spo bestanden. Twee bestanden, want huurders hebben neen 

andere enquête ingevuld dan slimmer kopers. De twee .spo bestanden zijn samengevoegd in één 

SPSS dataset. De verkregen dataset was groot en onoverzichtelijk. In totaal waren er meer dan 120 

variabelen. Dit aantal is flink gereduceerd met behulp van transformeren en samenvoegen van 

variabelen tot nieuwe variabelen. Zodoende is een werkbare SPSS dataset gecreëerd met in totaal 60 

variabelen. De eigenschappen van deze variabelen zijn terug te vinden in bijlage D. De 

eigenschappen zijn opgebouwd uit;  

 

 de naam van de variabele zoals deze in SPSS te zien zijn in de dataview; 

 de labels die toegekend zijn aan de variabelen in de variable view; 

 het meetniveau van de variabele; 

 de range van antwoordmogelijkheden. 

 

In de komende paragraaf worden de variabelen besproken die zijn verkregen na transformeringen en 

hercoderingen. Variabelen in bijlage D die niet worden besproken zijn ongewijzigd gebleven. Wel zijn 

er bij sommige vragen open opties voor de respondent geweest, zoals bij vraag 2 in bijlage B. De 

antwoorden bij ‘anders, namelijk’ zijn waar mogelijk in de overige categorieën geplaatst. 

  

4.5.1 Hercodering variabelen 

Ter behoud van overzicht in de dataset hebben de variabelen een nummer gekregen dat 

correspondeert met de bijbehorende enquêtevraag. De discussie in deze paragraaf houdt de 

volgorde aan van de enquête en de lijst van variabelen gebruikt in SPSS, respectievelijk de bijlages B 

en D.  

 

De variabele groep is opgesteld op basis van de enquêtegegevens die zijn ingevuld. Een huurder 

krijgt de waarde 1, een slimmer koper de waarde 2 en met behulp van de gegevens in vraag 2 van de 

kopers enquête is een derde groep gemaakt van huurders die de woning hebben gehuurd, maar nu 

in hun eigendom is. Soms worden vergelijkingen getrokken tussen alle slimmer kopers en de 

huurders (groep huren of slimmer kopen), en soms worden de nieuwe bewoners vergeleken met de 

oude bewoners (groep oude en nieuwe bewoners). De variabele jaren woonachtig op adres is 

verkregen door de rekensom 2012 min het antwoord op vraag 1. Dus een antwoord 1992 geeft een 

nieuwe waarde van 20. 

 De vierde vraag van de enquête levert informatie over het aantal verbouwingen dat men 

heeft gedaan. De variabele met naam verbouwingen aantal is de som van het aantal verbouwingen 

per case (per respondent). De minimale waarde bedraagt 0 als er niet is verbouwd, de maximale 
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waarde 9 als alle onderdelen in vraag vier zijn verbouwd, inclusief een andere aanpassing. Hier is ook 

een ordinale variabele van gemaakt, dat maakt het uitvoeren van Chi-kwadraattoetsen mogelijk. 

 

Vraag 5a is te lastig gebleken voor de respondent, de vraagstelling heeft men niet goed begrepen of 

men heeft te snel gelezen. Een veel voorkomend misverstand was het volgende: Huurders die bij 

vraag vier hebben geantwoord dat de keuken is verbouwd, kregen bij vraag 5a de vraag wat zij extra 

wilden verbouwen als ze de woning gekocht zouden hebben. Toch vulde dan menig huurder opnieuw 

als antwoord ‘de keuken’ in, terwijl dat natuurlijk niet kan. Dit probleem was ook niet te voorkomen 

met het softwareprogramma EnquêteViaInternet. In verband met de moeilijkheidsgraad van de 

vraag en de grote hoeveelheid ongeldige antwoorden die gegeven zijn, is besloten de antwoorden op 

5a niet te gebruiken in het onderzoek. Op basis van de gegevens van vraag 5b kan voldoende 

bevestiging gevonden worden voor de vrijheidsbeleving van de woning. 

 

Vraag 6 meet de kwaliteit van de woning in huidige staat met zes indicatoren. De afzonderlijke scores 

zijn bij elkaar opgeteld in Microsoft Excel en de uitkomst hiervan is een totaalkwaliteit van de 

woning (nu). De laagst mogelijke score op deze schaal is 6 (overal het cijfer 1 invullen), de hoogste 

score 60 (overal het cijfer 10). Vraag 7 doet hetzelfde, maar dan voor het moment waarop men de 

woning kocht/ging huren. Totaalkwaliteit woning verschil is de rekensom van totaalkwaliteit 

woning (nu) - totaalkwaliteit woning (toen).  

 De variabele cijfer woning kende een range van 1-10. Daar is een nieuwe ordinale variabele 

van gemaakt: waardering woning, met de scorerange van onvoldoende (1-5), voldoende (6), ruim 

voldoende (7),  goed (8) & zeer goed (9-10). Dit is ook gedaan voor de variabelen cijfer tuin, cijfer 

straat en cijfer buurt.  

 Variabele woningtype is een nieuwe variabele, samengesteld met gegevens die afkomstig 

zijn van vraag 9. Antwoorden ‘ja, ik heb een tuin’ en ‘ja, ik heb een tuin en balkon’ duiden erop dat de 

respondent een eengezinswoning bewoont. De antwoorden ‘ja, ik heb een balkon’ en ‘nee’ leveren 

voldoende bewijs dat de respondent in een appartement woont. 

 

De huurders hebben bij vraag 18* een reden doorgegeven die voor hen de doorslag gaf om niet te 

kopen. Zij hadden de keuze uit zeven opties met de extra optie eventueel meerdere antwoorden aan 

te kruisen. Dit hebben een aantal huurders ook gedaan. De variabele rede niet slimmer kopen (18z) 

heeft dus, naast de bestaande 7 keuzes, een extra waarde erbij gekregen; waarde 8, ‘combinatie van 

verschillende redenen.’  

 Vraag 19 kende 6 antwoordopties, waarvan er uitsluitend één mocht worden gekozen. Ook 

hier hebben huurders, en ditmaal ook enkele slimmer kopers, andere antwoorden doorgegeven met 

de open optie ‘anders, namelijk.’ Nieuwe waarden 7 t/m 9 zijn respectievelijk; geen mening, te oud 

en geen financieel voordeel.  

 

4.5.2 Hercodering demografische gegevens 

Het geboortejaar (enquêtevraag 21) is veranderd naar de variabele leeftijd met behulp van de 

eenvoudige rekensom: 2012 min het geboortejaar van de respondent.  

 Respondenten is met enquêtevraag 22 naar hun opleidingsniveau gevraagd, de hoogste 

opleiding die ze hebben afgerond. De antwoordopties varieerden van basisschool tot hoger 

beroeps/wetenschappelijk onderwijs, in totaal kon er uit zes opties gekozen worden. Basisonderwijs, 

lager/middelbaar voortgezet onderwijs & lager beroepsonderwijs zijn samengevoegd tot ‘laag 
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opgeleid.’ Middelbaar beroepsonderwijs en hoger voortgezet onderwijs zijn samengevoegd tot 

‘gemiddeld opgeleid.’ Hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs is gehercodeerd tot ‘hoog 

opgeleid’ (tabel 4.1). 

  

Oude waarde opleidingsniveau Nieuwe waarde opleidingsniveau 

1  Basisonderwijs  
1  Laag opgeleid 2  Lager/middelbaar voortgezet onderwijs 

3  Lager beroepsonderwijs 

4  Middelbaar beroepsonderwijs 
2  Gemiddeld opgeleid 

5  Hoger voortgezet onderwijs 

6  Hoger beroeps of wetenschappelijk onderwijs 3  Hoog opgeleid 
 Tabel 4.1, hercodering opleidingsniveau 

  

Oude waarde inkomen 
Gezinnen 

Nieuwe waarde 
inkomen Gezinnen 

Oude waarde inkomen 
Alleenstaanden 

Nieuwe waarde ink. 
Alleenstaanden 

1          <  €1000 1 zeer laag inkomen 1          <  €1000 1 zeer laag inkomen 

2    €1000 <> €1500 1 zeer laag inkomen 2    €1000 <> €1500 2 laag inkomen 

3    €1500 <> €2000 2 laag inkomen 3    €1500 <> €2000 3 gem. inkomen 

4    €2000 <> €2500 2 laag inkomen 4    €2000 <> €2500 4 hoog inkomen 

5    €2500 <> €3000 3 gem. inkomen 5    €2500 <> €3000 4 hoog inkomen 

6    €3000 <> €3500 4 hoog inkomen  6    €3000 <> €3500 4 hoog inkomen 

7    €3500 <> €4000 4 hoog inkomen 7    €3500 <> €4000 4 hoog inkomen 

8         >  €4000 4 hoog inkomen 8         >  €4000 4 hoog inkomen 
 Tabel 4.2, hercodering inkomen 

 

Respondenten zijn gevraagd om een schatting te doen van hun maandelijkse netto inkomen (vraag 

24). Eenpersoonshuishoudens hebben een andere vraag gekregen dan de gezinnen. Respondenten 

die ‘2 persoonshuishouden of gezin met kind(eren)’ hebben aangekruist, is gevraagd wat hun totale 

geschatte maandelijkse netto inkomen is (dus dat met partner samen). Dit resulteerde in twee 

verschillende ordinale meetschalen: één voor het inkomen van gezinnen en één voor het inkomen 

van eenpersoonshuishoudens (tabel 4.2). In de tabel is te zien dat eenpersoonshuishoudens 

(alleenstaanden) eerder in een hogere inkomensklasse worden ingedeeld met hetzelfde inkomen. 

Van samenwonenden en gezinnen mag worden verwacht dat meerdere gezinsleden de kost 

verdienen. 

 

Waar nodig zijn variabelen gehercodeerd tot nieuwe variabelen. In het volgende hoofdstuk worden 

de enquêteresultaten geanalyseerd.  
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5  ENQUÊTERESULTATEN 
 

 

 

De klanten van Trudo hebben gesproken. In totaal hebben 621 respondenten bruikbare 

enquêtegegevens afgeleverd, waarvan 220 huurder, 351 slimmer koper en 50 voormalig huurder.  

Dat is ruim voldoende gebleken voor de representativiteit van de steekproef, de minimumvereiste 

bedroeg namelijk 369 respondenten. 

 De cases zijn opgedeeld in drie groepen: huurders, slimmer kopers en voormalig huurders. 

De resultaten van de drie groepen worden apart gehouden en per vraag of stelling in de enquête 

worden er vergelijkingen gedaan op gemiddelde rangorde van de steekproef. De keuze voor de 

statistische toetsingsprocedure wordt meestal beperkt tot non-parametrische toetsen omdat we met 

ordinale variabelen te maken hebben. We kiezen voor de Chi-kwadraattoets, Spearman’s rho de 

Mann-Whitney toets en de Kruskal-Wallis toets. Alphons de Vocht legt duidelijk uit wat deze toetsen 

inhouden en waarvoor ze gebruikt worden (2006). 

 

Met een Chi-kwadraattoets loop je na of er een statistisch significant verband bestaat tussen twee 

categoriale (nominale of ordinale) variabelen. De nulhypothese is dat er geen verband is. 

 

Het resultaat van een Chi-kwadraat toets is de toetsgrootheid Chi-kwadraat (X²). Deze maat geeft 

aan of het verband in een kruistabel statistisch significant is. De waarde van Chi-kwadraat zegt 

niets over de sterkte van het verband. Daarvoor zijn de associatiematen Pearson’s contingency 

coëfficiënt C, Phi en Cramér’s V (De Vocht, 2006, pp. 155-61). In dit onderzoek kiezen we voor de 

strengste en meest betrouwbare van deze associatiematen: Cramér’s V. 

 

Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt zal gebruikt worden voor het toetsen van verbanden tussen 

twee ordinale variabelen. De correlatietoets geeft de sterkte en de richting van een verband tussen 

twee variabelen weer. We toetsen meestal eenzijdig aangezien de richting van een verband vooraf 

theoretisch al bekend is (zie de causale relatieschema’s in hoofdstuk 3).  

 

De Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt (rho) is een niet-parametrische correlatie tussen 

rangscores. Deze toets kan worden uitgevoerd als beide variabelen minimaal ordinaal zijn. De 

waarde van Spearman’s rho ligt tussen -1 (perfect negatief verband) en +1 (perfect positief 

verband). Er bestaat geen verband als de waarde 0 is (De Vocht, 2006, p. 190).  

 

De Mann-Whitney toets is een niet-parametrische toets die uitgevoerd kan worden als niet aan de 

vooronderstellingen voor een Independent Student’s t-toets is voldaan. We gebruiken in het verslag 

deze toets wanneer groepen op gemiddelde rangscores worden vergeleken. 

 

De Mann-Whitney toets vereist een ordinale meetschaal en stelt geen eisen aan de 

steekproevenverdeling. Voor het onderscheiden van groepen moet een numerieke variabele 

gebruikt worden. Met de Mann-Whitney toets wordt de nulhypothese getoetst dat twee 

steekproeven afkomstig zijn uit populaties met gelijke verdelingen (De Vocht, 2006, p. 238). 

 

In dit verslag gebruiken we voornamelijk de numerieke variabele groep (1 = huurder; 2 = slimmer 

koper; 3 = voormalig huurder). Dit geldt ook voor de Kruskal-Wallis toets. 
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De Kruskal-Wallis test is een niet-parametrische variantieanalyse. Met de Kruskal-Wallis test je 

voor meer dan twee steekproeven (groepen) de nulhypothese, dus of de verdelingen gelijk zijn 

(De Vocht, 2006, p. 239). 

 

De procedure van toetsing is voor vrijwel de meeste hypotheses in dit verslag dezelfde, met 

uitzondering van de hypothese over de carrière. Eerst wordt in SPSS beschrijvende statistiek 

geraadpleegd. Dan volgt toetsing op verschil in gemiddelde rangorde met de niet-parametrische 

toetsen. Uitgaande van een aselecte steekproef wordt een nulhypothese H₀ geformuleerd over een 

populatieparameter (meestal de gemiddelde rangorde). De alternatieve hypothese H₁ wordt gebruikt 

als tegenhanger van de hulhypothese. Tot slot worden relaties met andere variabelen gelegd door 

middel van het berekenen van de Chi-kwadraat waarde of met Spearman’s rho.  

 Bij elke toets berekent SPSS de overschrijdingskans of significantie. De overschrijdingskans is 

de kans op de toetsgrootheid (de uitkomst van de statistische toets, zoals de students t of de Z-

waarde van de Mann-Whitney toets) indien de nulhypothese juist is. Als de overschrijdingskans klein 

is, dus kleiner dan 5%, verwerpen we de nulhypothese. De betrouwbaarheid van een dergelijke 

conclusie ten aanzien van de nulhypothese is dus 95% (De Vocht, 2006, p. 171). 

 

Het hoofdstuk begint met een paragraaf waarin een duidelijk beeld van de onderzoeksgroepen wordt 

geschetst. De verwachtingen vooraf waren namelijk dat er grote verschillen bestaan tussen de drie 

groepen qua demografische gegevens. In de tweede paragraaf volgt de toetsing van de vijf 

hypotheses die zijn geformuleerd na aanleiding van theoretische vondsten (zie hoofdstuk 3). Als in 

dit hoofdstuk wordt verwezen naar een tabel: deze zijn allemaal terug te vinden in bijlage A. 

 

5.1 De onderzoeksgroepen nader bekeken 

 

Met behulp van non-parametrische toetsen wordt gekeken naar verschillen op gemiddelde rangorde 

in enquêtevragen over demografische gegevens. Respondenten zijn onder andere naar hun leeftijd, 

inkomen en opleidingsniveau gevraagd.  

 

5.1.1 Verschil in leeftijd 

Allereerst worden de drie groepen vergeleken op leeftijd. In totaal is van 579 cases de leeftijd 

berekend. Overige cases worden niet meegenomen in de beschrijvende en toetsende statistiek. In 

SPSS zijn de gemiddeldes per groep berekend. De huurder is gemiddeld 59 jaar oud, slimmer kopers 

34 en voormalige huurders blijken gemiddeld 52 jaar oud te zijn. Het blijkt dus dat de groepen 

mensen qua leeftijd aanzienlijk verschillen van elkaar. 

 Leeftijd is een variabele op interval meetniveau. Ditmaal is een Independent Samples t-test 

een krachtigere toets. In dit geval wordt de test uitgevoerd op het kleinst geconstateerde 

gemiddelde verschil in leeftijd, de huurders en de voormalig huurders. Het verschil in 

groepsgemiddelden is significant. De tweezijdige overschrijdingskans (Sig. 2-tailed) bedraagt 0,001 

(tabel 2). 

 

Naast een verschil in leeftijd is er ook een groot verschil geconstateerd in het aantal jaren dat men op 

het huidige adres woont. Dit is niet verwonderlijk want in 1998 zijn pas de eerste Slimmer Kopen® 

woningen verkocht. Huurders wonen gemiddeld 18,7 jaar op het huidige adres, terwijl slimmer 
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kopers slechts 3,6 jaar in de buurt verblijven (tabel 3). Voormalige huurders kopen gemiddeld al 6,3 

jaar. Helaas valt met de beschikbare gegevens niet te bepalen hoe lang deze laatste groep op het 

huidige adres woont. 

 

5.1.2 Slimmer kopers rijker dan huurders 

De meeste bewoners van Trudo hebben een laag of gemiddeld inkomen. Wanneer de drie groepen 

naast elkaar worden gelegd, wordt al snel duidelijk dat de slimmer kopers een hoger inkomen 

hebben dan huurders (tabel 4).  

 De Chi-kwadraat waarde bedraagt 135,879 en de overschrijdingskans (Asymp Sig. 2-tailed) is 

0,000. De kans dat de verkregen toetsgrootheid Chi-kwadraat wordt overschreden indien de 

nulhypothese inderdaad waar is, bedraagt 0,000. De nulhypothese wordt verworpen, met een 

betrouwbaarheid van 95% is er sprake van een statistisch significant verband tussen de variabelen 

inkomensklasse en groep.  

 

 
 Figuur 5.1, staafdiagram, inkomsensklasse in % uitgesplitst naar groep 

 

In bovenstaande figuur is te zien dat de piek van de huurders bij laag ligt, terwijl de piek bij slimmer 

kopers bij gemiddeld ligt. De spreiding in antwoorden van slimmer kopers en voormalig huurders 

verschilt niet veel van elkaar. We gaan dit controleren aan de hand van een Mann-Whitney toets 

(tabel 6). We concluderen op basis van de gegevens in de tabel ‘test statistics’ dat de nulhypothese 

moet worden aangenomen (Asymp. Sig 2-tailed = 0,856). Deze waarde valt ruimschoots buiten het 

verwerpingsgebied van 0,05, dus de verdeling van inkomens van slimmer kopers en voormalig 

huurders is aan elkaar gelijk. 

 

5.1.3 Opleidingsniveau verschilt 

Van 612 respondenten is hun opleidingsniveau bekend. Ditmaal stellen we een kruistabel op 

waarmee we de verschillen tussen de drie groepen kunnen herleiden. Uit tabel blijkt dat 36,8% van 

de huurders laag is opgeleid, 42% gemiddeld en 21,2% hoog. De slimmer kopers zijn over het 

algemeen hoger opgeleid dan de huurders. 12,6% Is laag opgeleid, 48% gemiddeld en 39,4% hoog. 

Van de voormalige huurders is 32% laag opgeleid, 38% gemiddeld opgeleid en 30% hoog opgeleid. De 
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verdeling van voormalige huurders komt na een eerste oogopslag meer overeen met de huurders 

dan de slimmer kopers.  

 De verdeling in opleiding wordt gevisualiseerd met een staafdiagram, figuur 5.2. Huurders 

zijn veelal laag of gemiddeld opgeleid, terwijl slimmer kopers veelal gemiddeld of hoog zijn opgeleid. 

De voormalige huurders zijn gemiddeld net iets hoger opgeleid dan de huurders.  

Met 3 Mann-Whitney toetsen wordt een antwoord gegeven op de vraag of de rangorde per groep 

verschilt (tabel 8 t/m 10). De huurders zijn lager opgeleid bevonden dan slimmer kopers, slimmer 

kopers zijn duidelijk hoger opgeleid dan de voormalig huurders en de huurders zijn ongeveer even 

hoog opgeleid als de voormalig huurders. 

 

Tot dusver zijn er geen opvallende ontdekkingen gedaan. Huurders zijn gemiddeld armer en lager 

opgeleid dan slimmer kopers. Qua inkomen zijn de voormalige huurders hen ook de baas. 

 

 
 Figuur 5.2, staafdiagram, opleidingsniveau in % uitgesplitst naar groep 

 

5.1.4 Onderlinge samenhang demografische variabelen 

Vertonen de demografische variabelen samenhang? Waarschijnlijk is er een duidelijke relatie te 

ontdekken tussen opleidingsniveau en inkomen. Dit vermoeden wordt bevestigd met de resultaten in 

kruistabel 11 van de bijlage. De Chi-kwadraattoets geeft als resultaat dat er een significant verband 

bestaat. De sterkte van het verband is zwak, dat is af te lezen aan de Cramér’s V waarde van 0,206.  

 Wat te denken van de relatie tussen inkomen en leeftijd, of de relatie tussen 

opleidingsniveau en leeftijd? In tabel 13 wordt de samenhang tussen de leeftijd en het 

opleidingsniveau getoetst. Tabel 14 behandelt de relatie tussen leeftijd en inkomen. Beiden Kruskal-

Wallis tests geven als uitkomst dat de leeftijden van de groepen ongelijk zijn aan elkaar. De jongere 

mensen zijn gemiddeld hoger opgeleid en verdienen over het algemeen meer.  

 

5.2 Resultaten  

 

We hebben kennis opgedaan van de demografische eigenschappen van de drie onderzoeksgroepen. 

In deze paragraaf worden de onderzoekshypotheses van hoofdstuk 3 getoetst. Allereerst worden de 

drie hypotheses die verband houden met sociale stijging onderzocht, daarna volgen de twee 
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hypotheses ten aanzien van het woongenot. Met behulp van beschrijvende statistiek en ordinale 

toetsen op gemiddelde rangorde worden de gegevens geïnterpreteerd. Vervolgens worden er waar 

mogelijk relaties gezocht met variabelen die in theorie aannemelijk zijn.  

 

5.2.1 De beleving van het rondkomen en de maandelijkse woonlasten 

In de enquête zijn vier stellingen opgenomen (bijlage B) die informatie geven over de beleving van de 

koopkracht en de maandelijkse woonlasten.  

 

 15a -  Ik vind het lastig om elke maand rond te komen 

 15b -  De maandelijkse woonlasten zijn hoog 

 15c -  Ik verwacht dat ik door te huren/kopen er financieel beter voorsta over 10 jaar dan  

  wanneer ik zou kopen/huren 

 15d - Doordat ik een huis heb gekocht ben ik er nu al financieel op vooruit gegaan 

 

Met deze subjectieve metingen wordt getracht een realistisch beeld te krijgen van de financiële 

situatie van de respondent. De resultaten worden per stelling besproken. De antwoorden op de 

eerste stelling, 15a, laten zien dat huurders het lastiger vinden om elke maand rond te komen in 

verhouding tot de slimmer kopers en de voormalig huurders (tabel 15). De resultaten zijn 

gevisualiseerd met de staafdiagram in figuur 5.3. De getallen op de Y-As in die figuur geven 

percentages weer. Wanneer de twee groepen slimmer kopers naast elkaar worden gelegd, blijken de 

voormalig huurders het zelfs vaker oneens met deze stelling dan de slimmer kopers, in totaal 60% 

ten opzichte van 53,6%. Op de ordinale schaal scoren de huurders een gemiddelde van 2,96, slimmer 

kopers 3,54 en voormalig huurders 3,76. Een lagere individuele score betekent dat een persoon meer 

moeite heeft met rondkomen.  

 

 
 Figuur 5.3, resultaten stelling 15a in percentages: Ik vind het lastig om elke maand financieel rond te komen. 

 

Met behulp van de Kruskal-Wallis toets wordt gekeken naar de verschillen in gemiddelde rangorde. 

Zijn deze gelijk of ongelijk aan elkaar? De uitslag van de toets bevestigt dat de groepsgemiddelden 

ongelijk zijn aan elkaar (tabel 16). Met de Mann-Whitney toets zijn de gemiddelde rangordes van de 

slimmer kopers en voormalig huurders vergeleken. De nulhypothese dat deze twee groepen gelijk 
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scoren wordt aangenomen (Asymp. Sig. > 0,05). De huurders en voormalig huurders scoren niet 

gelijkwaardig (tabel 17 en 18).  

 

Waardoor zouden deze uitslagen worden beïnvloed? Mogelijk bestaat er een verband tussen de 

scores op stelling 15a en het inkomen. We voeren daarom een χ² toets uit. De resultaten van deze 

toets zijn te zien in tabel 19 t/m 21. Met een betrouwbaarheid van 95% is er sprake van een 

statistisch significant verband tussen de variabelen 15a en de inkomensklasse. De associatiemaat 

Cramér’s V van 0,305 laat zien dat er een matig sterke samenhang bestaat. Het blijkt dat het inkomen 

bepalend is voor de waardering op de stelling over de ervaring van het maandelijks financieel 

rondkomen. Welvarendere mensen hebben minder moeite met rondkomen dan minder 

welvarendere mensen.  

   Een tweede veronderstelling is dat de maandelijkse woonlasten van invloed zijn op het 

financieel rondkomen. Dit wordt op dezelfde manier getoetst. Opnieuw is sprake van een statistisch 

significant verband, ditmaal tussen de variabelen 15a (ervaring rondkomen) en 15b (ervaring 

woonlasten). De Cramér’s V waarde bedraagt 0,415, wat duidt op een matig sterke samenhang 

tussen beide variabelen.  

 

 
 Figuur 5.4, resultaten stelling 15b in percentages: De maandelijkse woonlasten zijn hoog 

 

Waar stelling 15a iets zegt over de mogelijkheid om uitgaven te kunnen doen, spreekt de tweede 

stelling over de ervaring van de woonlasten. Een respondent kan in principe het maandelijks 

rondkomen als ‘gemakkelijk’ ervaren, terwijl hij/zij de woonlasten hoog vindt. Dat is ook terug te zien 

aan de resultaten in tabel 25. Daaruit blijkt dat zowel huurders als slimmer kopers het vaker eens zijn 

met de stelling 15b in verhouding tot stelling 15a (tabel 15). Dit verschil is nog beter te zien door 

figuur 5.3 met 5.4 te vergelijken.  

 Van de drie groepen ervaren de huurders de maandelijkse woonlasten gemiddeld het hoogst. 

In totaal is 43,9% van de huurders het eens gebleken met de stelling, tegenover 26,7% van de 

slimmer kopers en 20,4% van de voormalig huurders. Deze percentages worden verkregen als de 

antwoordopties zeer eens en eens in tabel 25 worden samengenomen. 

 Er zijn duidelijke verschillen in gemiddelde rangscores waar te nemen in figuur 5.4. Uit de 

Kruskal-Wallis toets in tabel 26 valt op te maken dat de rangscoreverdeling van de groepen niet (alle 



51 
 

drie) aan elkaar gelijk zijn. Het verschil tussen de slimmer kopers en de voormalig huurders is iets 

kleiner. De Mann-Whitney toets van tabel 27 wijst uit op een gelijke verdeling tussen slimmer kopers 

en voormalig huurders (Asymp. Sig. > 0,05, namelijk 0,859).  

 

Misschien bestaat er een verband tussen de woonvorm, huren of slimmer kopen en de beoordeling 

van de maandelijkse woonlasten. Opnieuw is de Mann-Whitney toets een geschikte toets om dat te 

bewijzen. In de output (tabel 28) is te zien dat slimmer kopers en voormalig huurders samengevoegd 

zijn tot één groep (slimmer kopers). Dat is gerealiseerd met het transformeren van variabele 0 groep  

(zie hoofdstuk 4 en bijlage D). De huurders beoordelen de maandelijkse woonlasten significant hoger 

dan de slimmer kopers.  

 Het verband tussen 15b en groep wordt getest met een χ² toets (tabel 29). De 

overschrijdingskans dat de variabelen waardering woonlasten en groep statistisch onafhankelijk zijn, 

bedraagt 0,000. Dus met een betrouwbaarheid van 95% is er sprake van een statistisch significant 

verband tussen de twee variabelen. Het verband is matig sterk. 

 

 
 Figuur 5.5, resultaten stelling 15c in percentages: Ik verwacht dat ik er door te huren/kopen over 10 jaar beter 

voorsta dan wanneer ik zou huren/kopen 

 

De derde stelling bekeek de verwachtingen van het product huren en Slimmer Kopen®. De resultaten 

zijn te zien in figuur 5.5. Deze figuur bevat de gegevens van tabel 30. De vraag is lastig gebleken. 

Negen procent van de respondenten wist geen antwoord te geven op deze vraag. Dit is te zien aan 

het totaalaantal van 565/621 in de tabel. Vooral huurders (16,8%) hebben geen antwoord gegeven 

op deze vraag. De resultaten laten zien dat slimmer kopers zekerder achter hun besluit staan dan de 

huurders. 44,8% Van de huurders was het eens of zeer eens met de stelling, dat is minder ten 

opzichte van de slimmer kopers (71%) en voormalig huurders (66,6%).  

 

De vierde stelling is alleen bij slimmer kopers en voormalig huurders voorgelegd. De respondenten 

reageerden verdeeld op deze stelling (fig. 5.6), hoewel de voormalig huurders iets meer richting eens 

dan oneens neigen. Toch wijst de Mann-Whitney toets van tabel 32 op een gelijke verdeling van de 

scores op de ervaren financiële vooruitgang. 
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 Figuur 5.6, resultaten stelling 15d in percentages: Doordat ik gekocht heb ben ik er nu al financieel op vooruit 

gegaan 

 

5.2.2 Resultaten zelfwaardering 

In de enquête is twee keer naar gedrag gevraagd en een keer naar het gevoel. Zelfwaardering is 

gemeten met de variabelen trots, succes en geluk (op basis van hoofdstuk 3, figuur 3.6). De stellingen 

zetten we nog een keer op een rij.  

 

 16a -  Ik vertel graag enthousiast over mijn woning als ik op een feestje ben 

 16b -  Ik nodig vaak mensen uit bij mij thuis 

 16c -  Ik ben erg gelukkig met mijn woning 

 

 
 Figuur 5,7, resultaten stelling 16a in percentages: Ik vertel enthousiast over mijn woning op een feestje 

 

Op de eerste stelling antwoordde 5% van de huurders met zeer eens en 24,7% met eens (tabel 33). 

Slimmer kopers zijn het zichtbaar vaker eens met de stelling, 11,7% koos voor de optie zeer eens en 

55,7% antwoordde met eens. Van de groep voormalig huurders koos 40% voor eens. Geen enkele 
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voormalige huurder heeft zeer mee eens ingevuld. De resultaten zijn op het eerste gezicht verrassend 

te noemen. Opvallend is het grote verschil in spreiding tussen de huurders en slimmer kopers. De 

data toont kleinere verschillen tussen de huurders en de voormalig huurders (zie figuur 5,7).  

 De tabel (33) maakt duidelijk dat de slimmer kopers vaker enthousiast vertellen op feestjes 

dan de andere twee groepen. Het verschil groot genoeg om te stellen dat de scores tussen deze en 

overige groepen ongelijk zijn qua gemiddelde rangorde. Het verschil tussen de huurders en voormalig 

huurders oogt kleiner (zie nogmaals de figuur). De scoreverdeling op de stelling is gelijk voor deze 

twee groepen. Dat blijkt uit de Mann-Whitney toets (tabel 34).   

 

De tweede stelling leverde opnieuw een groot verschil op tussen de antwoorden van de drie 

groepen. De huurders antwoordden in 30,5% van de gevallen met (zeer) eens. Slimmer kopers waren 

het vaker eens met 64,8%. Van de voormalig huurders was 41,7% het eens met de stelling (tabel 35). 

De resultaten zijn visueel weergegeven in figuur 5,8. De staafdiagram laat goed zien dat slimmer 

kopers gemiddeld vaker bezoek over de vloer krijgen in vergelijking met de andere groepen.  

 

 
 Figuur 5.8, resultaten stelling 16b in percentages: Ik nodig vaak mensen uit bij mij thuis 

 

Drie Mann-Whitney toetsen zijn uitgevoerd. De verdelingen van scores van huurders en slimmer 

kopers zijn niet aan elkaar gelijk. Dit geldt ook voor slimmer kopers die met voormalig huurders 

vergeleken worden. De laatste toets is die van de huurders versus voormalig huurders (tabel 36). De 

verdeling op stelling 16b van huurders en voormalig huurders zijn bij benadering aan elkaar gelijk 

(Asymp. Sig. 0,062 > 0,05). Met een significantieniveau van 0,10 was de nulhypothese bijna 

verworpen. Er is dus wel een verschil in gemiddelde rangorde te bespeuren, maar dat verschil is 

minimaal, in elk geval te klein om te kunnen spreken van een significant verschil.  

 Wie zijn er het meest gelukkig met de woning? Een uitdraai van de kruistabel (38) in SPSS 

toont zichtbaar verschillen in spreiding tussen de drie groepen. Uit figuur 5,9 blijkt hetzelfde. Van de 

huurders is 56,5% het (zeer) eens met de stelling. Slimmer kopers zijn het nog vaker eens, in totaal 

79,4%. De voormalig huurders scoren ongeveer gelijk de slimmer kopers, 74,0%.  
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 Figuur 5,9, resultaten stelling 16c in percentages: Ik ben erg gelukkig met mijn woning 

 

Al met al kan op basis van figuur 5,9 geconcludeerd worden dat de meeste bewoners van Trudo 

gelukkig zijn met de woning. De ene groep mensen is gemiddeld genomen net iets gelukkiger dan de 

andere. We voeren 3 Mann-Whitney toetsen uit waarmee we gaan testen of de groepen significant 

verschillen op gemiddelde rangorde (tabel 39 t/m 41). Opmerkelijk aan het resultaat is dat de 

gemiddelde rangorde tussen voormalig huurders gelijk is aan die van slimmer kopers (Asymp. Sig. 2-

tailed = 0,090 > 0,05) en huurders (Asymp. Sig. 2-tailed = 0,057 > 0,05). Er is wel een verschil 

gevonden in de gemiddelde scoreverdeling van slimmer kopers en huurders (Asymp. Sig. 2-tailed = 

0,000 < 0,05). Dat betekent dat de voormalig huurders iets gelukkiger zijn met de woning dan de 

huurders, maar iets minder gelukkig dan de slimmer kopers. 

 

Worden de gevonden verschillen op gemiddelden beïnvloedt door andere variabelen? We komen dat 

te weten door SPSS de Spearman’s rho te laten berekenen voor de variabele stelling 16a, 16b en 16c. 

Voor de volgende stellingen wordt Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt berekend: 16a, 16b, 16c, 8b, 

13b, 14b, 12f, 22 en 24. De resultaten van de test zijn te zien in tabel 42. De selectie is op deze 

variabelen gevallen, nadat met drie multiple regressiemodellen is getest welke onafhankelijke 

variabelen invloed zouden hebben op de afhankelijke variabelen 16a, 16b en 16c. De overige 

variabelen zijn geselecteerd op basis van percentage verklaarde variantie in de multiple 

regressiemodellen. De regressiemodellen zijn uitsluitend opgesteld met als doel een beeld te krijgen 

van de meest duidelijke verbanden tussen de variabelen. Regressieanalyses mogen namelijk niet 

worden ingezet op ordinale variabelen (De Vocht, 2006). De rangcorrelatiecoëfficiënten worden 

eenzijdig getoetst.  

 Mensen die aangeven dat er vaak bezoek over de vloer komt en zeggen dat ze gelukkig met 

de woning zijn, vertellen ook vaak enthousiast over de woning op feestjes. De correlatiecoëfficiënten 

tussen de stellingen 16a trots, 16b succes en 16c gevoel, namen waarden aan van boven de 0,5. 

Hogere waarden dan 0,5 duiden op een sterke samenhang. 

 

Er is duidelijk een verband te ontdekken (tabel 43) tussen het uitnodigen van bezoek en enthousiast 

vertellen op feestjes. Er zijn nog meer sterke verbanden tussen twee variabelen geïllustreerd met 

kruistabellen (tabel 44 t/m 50). Hoe donkerder de celkleur, des te vaker die combinatie van 
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antwoorden voorkomt. In het geval van tabel 43: als respondenten het eens zijn met stelling 16a, zijn 

ze dat in 64,1% van de gevallen ook met stelling 16b.  

 

De hoogste correlatiecoëfficiëntwaarden in relatie met de drie stellingen die zelfwaardering meten 

worden kort toegelicht. Er bestaat een sterk verband tussen het enthousiast vertellen over je woning 

op feestjes en visite uitnodigen in jouw huis, met een Spearman’s rho van 0,544. We ontdekken 

eveneens een sterk verband tussen enthousiast vertellen over de woning op feestjes en gelukkig zijn 

met de woning. Dit verband is nog sterker met een Spearman’s rho waarde van 0,622. Een derde 

sterke verband bestaat tussen enthousiast vertellen over - en gelukkig zijn met de woning (een 

correlatiecoëfficiënt van -0,501). De negatieve waarde komt doordat die rangorde van ongunstig 

naar gunstig loopt, terwijl de rangorde van stelling 16a van gunstig naar ongunstig loopt. Dit geldt 

overigens ook voor veel van de andere variabelen in de correlatiecoëfficiëntenmatrix. Matig sterke 

correlaties vinden we tussen enthousiast vertellen over de woning en de waardering van de straat, 

buurt en je thuis voelen in de buurt (tabel 42).  

 Respondenten die vaak mensen op bezoek laten komen zijn ook vaak gelukkig met de woning 

(correlatiecoëfficiënt van 0,463) en waarderen deze woning ook vaak goed (correlatiecoëfficiënt van 

-0,303, beiden matig sterke correlaties).  

 De klanten van Trudo zijn over het algemeen gelukkig met hun woning. Deze variabele hangt 

sterk of matig sterk samen met vrijwel alle andere variabelen in de matrix van tabel 42, om precies te 

zijn met variabelen die naar een waardering of gevoel vragen. Uitzonderingen zijn het 

opleidingsniveau en het inkomen. Gelukkig wonen is blijkbaar niet te koop en ook niet aan te leren.  

 

5.2.3 Carrièremeting  

De vraag waarop we in deze paragraaf trachten een antwoord te geven is de volgende; Is stijging op 

de woonladder een stimulerende factor gebleken voor stijging op de carrièreladder? Er is van de 

onderzoeksgroepen maar één groep die deze stijging op de woonladder heeft doorgemaakt, namelijk 

de voormalig huurders. Zij zijn van huurders naar huizenbezitters ‘gestegen’, hoewel er feitelijk 

weinig veranderd is. Ze bewonen namelijk nog steeds de zelfde woning.  

 

De groep voormalig huurders heeft vijf vragen gekregen met betrekking tot hun carrière, waarop zij 

met ja of nee konden antwoorden. De scoreverdelingen zijn per stelling afgebeeld in de 

cirkeldiagrammen van figuur 5.10. De bijbehorende SPSS output is terug te vinden in tabel 50. 

Allereerst is hen gevraagd of ze meer zijn gaan werken om de Slimmer Kopen® woning te kunnen 

betalen. Vervolgens is naar hun carrière gevraagd in de periode dat men de woning nog huurde en 

tot slot is hen gevraagd naar de carrière in de periode nadat zij de woning kochten (gebaseerd op 

hoofdstuk 3, figuur 3.8).  

 Slechts 2 van de 50 ondervraagden zegt meer te zijn gaan werken om de Slimmer Kopen® 

woning te kunnen betalen. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat de arbeidsparticipatie binnen 

huishoudens toeneemt. 

De derde stelling mat of voormalig huurders een betere baan hadden gevonden voordat zij 

de woning kochten. Daarop antwoorden 13 van de 50 respondenten met ‘ja’. Op de vraag of ze een 

studie zijn gaan volgen in de periode dat ze nog huurden, antwoordden 7 van de 50 met ‘ja’. Tien 

voormalig huurders geven aan dat zij een betere baan hebben gevonden, nadat zij de woning 

kochten. Slechts vier voormalig huurders zijn na de koop van de woning gaan studeren. Meestal vond 

de carrièreswitch of scholing plaats vóórdat men de woning kocht. De meeste respondenten die 
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vertelden dat ze tijdens de huurperiode carrière hebben gemaakt, zeggen dit ook in de koopperiode 

te hebben gedaan.  

 

 

 
 Figuur 5.10, Resultaten vraag 17. Linksboven 17a: Ik ben meer gaan werken om deze Slimmer Kopen® 

woning te kopen; Midden boven 17b: Ik heb een betere baan gevonden in de periode dat ik de woning nog 

huurde; Rechtsboven 17c: Ik ben een studie gaan volgen in de periode dat ik de woning nog huurde; 

Linksonder 17d: Ik heb een betere baan gevonden nadat ik de woning heb gekocht en rechtsonder 17e: Ik 

ben een studie gaan volgen nadat ik de woning heb gekocht 

 

Zijn er cases te ontdekken in de SPSS output die alleen carrière hebben gemaakt in de koopperiode? 

Jazeker. Na een gedetailleerde zoektocht in de variable view van SPSS is gevonden dat van de 50 

respondenten 4 aangaven dat ze een betere baan hebben gevonden nadat ze de woning kochten, 

zonder dat zij in de huurperiode een studie hebben gevolgd of betere baan hebben gevonden. Eén 

respondent gaf aan dat hij/zij als eigenaar-bewoner een betere baan vond én een studie is gaan 

volgen, maar deze persoon studeerde ook al tijdens de periode van de huur. Een antwoord op de 

vraag waarom dit handjevol respondenten pas carrière hebben gemaakt nadat ze hun huurwoning 

hebben gekocht moeten we helaas schuldig blijven. De kans is waarschijnlijk nihil dat ze dit dankzij 

Slimmer Kopen® voor elkaar hebben gekregen. 

 

Het meetinstrument schiet bij het beantwoorden van de hypothese wat te kort. Het is namelijk 

onduidelijk hoe lang de respondent al met zijn of haar carrière bezig is geweest, vóórdat de woning is 

gekocht. Wellicht waren stellingen met de antwoordopties zeer eens - zeer oneens een betere optie. 

Een voorbeeld: Slimmer Kopen® heeft mij gestimuleerd met het zoeken naar een betere baan. 

Desondanks is het met de verkregen resultaten vrij duidelijk dat carrière maken op de arbeidsmarkt 

vooraf gaat aan stijging op de woonladder, of, dat dit in elk geval gepaard gaat.  

 

5.2.4 Beoordeling van de woning 

Kopers hebben veel verbouwd aan de woning. Huurders beduidend minder. De 50 voormalig 

huurders is een extra vraag gesteld. Hebt u meer verbouwd voor- of nadat u de woning kocht? De 

meeste verbouwingen hebben na de koopovereenkomst plaatsgevonden (zie figuur 5.11). In de 

meeste gevallen werd het sanitair en/of de keuken verbouwd.  
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 Figuur 5.11, Links de resultaten op vraag 4: Aantal verbouwingen/aanpassingen gedaan aan de woning in 

percentages,  uitgesplitst naar groep. Rechts de resultaten in percentages op vraag 5b die alleen aan de 

voormalig huurders is gesteld: Heeft u meer verbouwd toen u nog huurde of sinds u koopt? 

 

De waardering van de woning wordt onder andere bepaald door enkele kwaliteitsaspecten aan de 

binnenzijde van de woning; bijvoorbeeld de kwaliteit van de keuken en het sanitair. Het onderhoud 

van de woning is ook van invloed op de totale kwaliteit van de woning, bestaande uit de indicatoren 

kwaliteit bouwkundige staat, wanden en vloeren en isolatie (het meetmodel, afgeleid van figuur 3.11, 

hoofdstuk 3). Tot slot wordt de waardering van de privé buitenruimte apart (want ongeveer de helft 

van de respondenten hebben een tuin) meegenomen in de totaalwaardering van de woning, met 

behulp van de indicator tuin. 

 

Bovenstaande indicatoren meten allemaal deelaspecten van de kwaliteit van de woning. Bewoners 

zijn ook de vraag gesteld een beoordeling te geven van hun woning. Als het goed is moeten beide 

meetmodellen sterk met elkaar correleren, wil er sprake zijn van een representatief meetmodel van 

de kwaliteit van de woning. Dit is gedaan door een spreidingsdiagram (figuur 51) op te stellen waarin 

de correlatie te zien is tussen cijfer woning en de optelsom van de indicatoren in het meetmodel. Het 

meetmodel is een geschikt instrument gebleken voor een gefundeerde waardering van de woning. 

 

 
 Figuur 5.12, resultaten totaalscore meetinstrument. De optelsom van zes indicatoren: de kwaliteit van de keuken, 

het sanitair, etc. in de huidige staat, gedeeld door het aantal indicatoren 
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In tabel  52 zijn de deelscores per indicator weer gegeven waaruit de totale gemiddelde waardering 

per groep is berekend. Huurders beoordelen de zes verschillende aspecten van de woning met het 

cijfer 6,31. Slimmer kopers en voormalig huurders scoren een 7,42 respectievelijk 7,41, een nihil 

verschil. Het resultaat is afgebeeld in figuur 5.12. Huurders zijn beduidend minder tevreden over 

diverse onderdelen van de woning in vergelijking met de andere groepen. De resultaten zijn in tabel 

53 van de bijlage te zien. De gemiddeldes ten opzichte van de drie groepen in tabel 52 en 53 wijken 

niet veel af. Opmerkelijk is de hogere score op vraag 8 dan de gemiddelde totaalscore op vraag 6.  

 

 
 Figuur 5.13, beoordeling tuin 

 

Zijn de bewoners tevreden over hun tuin? In totaal beschikken 317 van de respondenten over een 

tuin. De huurders beoordelen de tuin met een 7,06, slimmer kopers vinden hun tuin niet meer waard 

dan een 6,94. Voormalige huurders geven de tuin een 7,71. De SPSS output hiervan is te zien in tabel 

55. De uitslag is geïllustreerd in figuur 5.13.  

 De resultaten zijn verrassend te noemen. Slimmer kopers zijn tamelijk ontevreden over de 

tuin. Zijn zij hun tuin vergeten te verbouwen met de opwaardering van de woning? Zijn voormalig 

huurders ineens hun tuin gaan verbouwen, omdat dit niet mocht tijdens de periode dat de woning 

werd gehuurd? We kunnen dit niet met zekerheid zeggen. Wellicht zijn hier ook andere verklaringen 

voor. 

 

Is er een verband te ontdekken tussen Slimmer Kopen® en de waardering van de woning (figuur 3.10, 

hoofdstuk 3). In tabel 54 zijn de variabelen opgenomen die verband houden met deze relatie. Dit zijn 

de waardering van de woning, de verbetering van de woning, het aantal verbouwingen en de 

woonvorm (slimmer koper of huurder). De laatste variabele is eigenlijk een nominale variabele, en 

mag niet meegenomen worden in de correlatietabel. Toch is dit gedaan, omdat kopen binnen deze 

samenleving vaak als ‘beter en duurder’ dan huren wordt ervaren. De resultaten in de 

correlatiematrix laten zien dat er inderdaad (matig) sterke verbanden bestaan tussen de woonvorm 

en het aantal verbouwingen (Spearman’s rho = 0,402), het aantal verbouwingen (rho = 0,610) en de 

ervaren verbetering van de woning en de waardering van de woning (rho = 0,264). De resultaten zijn 

gevisualiseerd in figuur 5.14.  
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 Figuur 5.14, resultaat test op Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt 

 

5.2.5 Beoordeling van de buurt 

In de enquête zijn acht vragen opgenomen over de buurt, vier in relatie tot Slimmer Kopen® en vier 

andere meningsvragen. De bewoners zijn met stelling 12a letterlijk gevraagd naar het effect van 

Slimmer Kopen® op de buurt.  

 

12a -  De verkoop van huurwoningen heeft een positief effect gehad op de buurt 

12b -  Ik ondervind minder overlast van hangjongeren en luidruchtige mensen op straat 

12c -  De sfeer op straat is verbeterd met de komst van de nieuwe bewoners 

12d -  De bewoners in mijn straat besteden nu meer zorg aan de voortuin en voorgevel 

 

12e -  Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid 

12f -  Ik voel me thuis in deze buurt 

12g -  Ik voel me verbonden met deze buurt 

12h -  Mijn buurt heeft een goed imago 

 

Allereerst behandelen we de algemenere informatie over de buurt. Wat vinden de bewoners van hun 

buurt? De stellingen 12e t/m 12h geven hier een beeld van. De frequentieverdelingen op de 

antwoordcategorieën zijn te zien in tabel 56 t/m 59. In die tabellen zijn met grijstinten de meest 

gekozen antwoorden aangeduid. Ongeveer 32% van alle respondenten is het eens met de stelling dat 

ze in een gezellige buurt wonen met veel saamhorigheid, 25% is het daar mee oneens. De meeste 

respondenten hebben voor de optie neutraal gekozen. De bewoners zijn het met ongeveer 70% 

unaniem eens als je ze vraagt of ze zich thuis voelen in de buurt. Huurders en voormalig huurders 

hebben meer binding met de buurt dan slimmer kopers. De bewoners antwoorden verdeeld op de 

stelling dat hun buurt een goed imago heeft. 

 

De eerste vier vragen over de buurt in relatie tot Slimmer Kopen® waren lastig te beantwoorden voor 

een aantal respondenten. Ongeveer 10% van de huurders, 15% van de slimmer kopers en 6% van de 

voormalig huurders wist geen antwoord te geven op de eerste vraag. Heeft de verkoop van 

huurwoningen werkelijk een positief effect gehad op de buurt? De resultaten zijn te zien in tabel 59 

en afgebeeld in figuur 5.15. Hieruit volgt dat de slimmer kopers het duidelijk vaker eens zijn dan de 

overige groepen. Mann-Whitney toetsen op gemiddelde rangorde wijzen op een significant verschil 

in de scoreverdelingen. Huurders kiezen vaker de optie oneens, slimmer kopers zijn het vaker eens 

en de voormalig huurders scoren er tussenin. Een duidelijk antwoord op de stelling moeten we 

helaas schuldig blijven. Er bestaat tussen de drie groepen onderling te veel onenigheid over het 

correcte antwoord. Welke groep heeft er gelijk? De huurders en voormalig huurders wonen het 

langst in de wijk, en kunnen het best beoordelen of Slimmer Kopen® de buurt vooruit heeft 

geholpen. Het gegeven dat 15% van de slimmer kopers  het antwoord ‘weet ik niet’ heeft gekozen, 

ondersteunt dit argument. De slimmer kopers die wel hebben geantwoord gaan natuurlijk niet 

zeggen dat het verkopen van huurwoningen een negatief effect heeft gehad op de buurt, want zij 
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hebben er zelf baat bij gehad. Het resultaat is vertekend (biased) door de vraagstelling die niet 

neutraal is geformuleerd. De oplossing hiervoor is simpelweg meer stellingen voorleggen die het 

zelfde meten. Dit is niet gedaan vanwege het feit dat een enquête kort en aantrekkelijk moet blijven. 

 

 
 Figuur 5.15, resultaten stelling 12a in percentages: De verkoop van huurwoningen heeft een positief effect gehad 

op de buurt 

 

 
 Figuur 5.16, resultaten stelling 12b in percentages: Ik ondervind minder overlast van hangjongeren en luidruchtige 

mensen op straat dan toen ik hier kwam wonen 

 

Wat zou er nog meer aan de buurt veranderd zijn met Slimmer Kopen®? Nieuwe mensen in een wijk; 

betekent dat ook minder overlast op straat? Dit is gemeten met stelling 12b, een moeilijke stelling, 

die slechts door 543 van de 621 respondenten is beantwoord. De resultaten zijn in tabel 61 en figuur 

5.17 te zien. Bewoners zijn het overtuigend oneens met deze stelling. Dat betekent niet dat ze méér 

overlast hebben van hangjongeren en luidruchtige mensen op straat. Waarschijnlijk is er weinig 

veranderd aan de situatie. Of dat dan beïnvloed is door de introductie van Slimmer Kopen® doet niet 

meer ter zake. 
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 Figuur 5.17, resultaten stelling 12c in percentages: De sfeer op straat is verbeterd met de komst van nieuwe 

bewoners die hier een huis kochten 

 

Stelling 12c onderzocht of de sfeer op straat is verbeterd dankzij de slimmer kopers. 561 Van de 621 

respondenten gaven antwoord. De slimmer kopers zijn het hier overwegend mee eens. Het is niet 

verwonderlijk dat je jezelf niet wil beledigen, en dus kiest een slimmer koper logischerwijs vaker de 

opties eens en zeer eens. De huurders en voormalig huurders zijn het vaker oneens dan eens met de 

stelling. Zij hebben misschien de vraag beredeneerd alsof de sfeer op straat dankzij hen slecht zou 

zijn en kiezen dan voor (zeer) oneens. Gedetailleerdere resultaten zijn te vinden in tabel 62. 

 

 
 Figuur 5.18, resultaten stelling 12d in percentages: De bewoners in mijn straat besteden nu meer zorg aan de 

voortuin en de voorgevel van de woning dan toen ik hier kwam wonen. 

 

De vraag over de netheid van de tuin- en voorgevel bleek de lastigste. Slechts 530/621 bewoners gaf 

antwoord. De overige mensen wisten het antwoord op deze vraag niet (20% van de slimmer kopers, 

7% van de huurders en 12% van de voormalig huurders). De resultaten (fig. 5.18 en tabel 63) laten 
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duidelijk zien dat een lichte meerderheid het eens is met de stelling. Bewoners besteden niet meer of 

minder zorg aan de tuin- en voorgevel dan vroeger.  

 De drie stellingen 12b t/m 12d zijn lastig gebleken. Ook opvallend is het grote aantal 

‘neutraal kiezers.’ Waarschijnlijk zijn mensen niet zo betrokken met wat er gebeurt op straat of ‘de 

tuin van de overbuurman.’  

 

We zijn benieuwd of de theoretische modellen in hoofdstuk 3 (figuur 3.12 en 3.13) worden 

ondersteund door de praktijkresultaten. Het berekenen van de rangcorrelatiecoëfficiënt biedt 

hiervoor mogelijkheden. De relaties tussen de variabele 12a en 12b t/m 12d zijn te zien in de 

correlatiematrix van tabel 64. De samenhang met 12c is het sterkst (rho = 0,595). Dit betekent dat 

mensen die vinden dat Slimmer Kopen® een positief effect heeft gehad op de buurt, ook vaak vinden 

dat de sfeer op straat is verbeterd met de komst van de nieuwe mensen. Als er werkelijk iets 

veranderd is aan de buurt, dan is dat te verklaren door het ‘type’ mensen die er zijn komen wonen. 

Het verband tussen 12a en 12d (rho = 0,488) is matig sterk. Wanneer de respondent vindt dat de 

tuinen en voorgevels over het algemeen beter worden bijgehouden, vinden zij ook in veel gevallen 

dat Slimmer Kopen® iets goeds heeft gebracht voor de buurt. De resultaten op stelling 12a en 12b 

vertonen minder samenhang (rho = 0,315). 

 

Een laatste interessante vraag is of de introductie van Slimmer Kopen® een positief effect heeft 

gehad voor specifieke wijken in Eindhoven. Het gros van de respondenten was vrijgevig door hun 

postcodegegevens te geven. Een aantal postcodegebieden kwam vaak voor. Dat maakte het mogelijk 

de scores op stelling 12a voor enkele wijken in kaart te brengen. 

 

In tabel 65 is voor de wijken waar tien maal of meer respons vandaan kwam, getoond of de 

bewoners vinden dat Slimmer Kopen® goed is geweest voor de buurt. Deze tabel bevat de 

antwoorden van alle drie de groepen. In totaal hebben 543 mensen gereageerd op stelling 12a, 

daarvan waren er 197 huurder, 299 slimmer koper en 47 voormalig huurder. De antwoorden zijn in 

55,1% van de gevallen afkomstig van een slimmer koper, 36,3% van een huurder en 8,6% van een 

voormalig huurder. De slimmer kopers zijn dus oververtegenwoordigd. Wanneer we rekening 

houden met het feit dat de bewoners die het langst in de buurt wonen de stelling beter kunnen 

beoordelen, dat zijn dus de huurders en voormalig huurders, rollen er realistischere statistieken uit 

(tabel 66). De stem van de slimmer kopers is eruit gefilterd.  

 

In postcodegebied 5616K zijn de geluiden over Slimmer Kopen® het meest negatief. In drie andere 

wijken wordt overwegend instemmend gereageerd op de stelling. Daar heeft de verkoop van 

huurwoningen misschien iets positiefs opgebracht voor de buurt. Wat heeft het dan voor die buurt 

opgeleverd? Misschien zijn het de mensen die voor veranderingen zorgen. Zijn de wijkbewoners blij 

dat ze kunnen kopen en hun woning vrij mogen aanpassen? Kwalitatief onderzoek biedt een 

uitkomst voor dat soort vragen.  

 

5.2.6 De productopinie van de klant 

Wat is het grote voordeel van Slimmer Kopen®? Respondenten gaven met ruim 46% de voorkeur aan 

de optie ‘ook mensen met een bescheiden inkomen kunnen een woning kopen,’ maar dat wisten we 

ook al voorafgaand dit onderzoek. Het is vooral de korting van Trudo die het aantrekkelijk maakt, 

(zegt 10,5%) en je bent verzekerd van een snelle verkoop als je wilt verhuizen naar een andere 
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woning (antwoord bijna 18%, zie fig. 5.19 en tabel 67). De vraag is door ongeveer een kwart van de 

huurders niet beantwoord, omdat zij geen voordelen voor zichzelf zien (50%), geen mening hebben 

(30%) of te oud zijn (20%).  

 

 
 Figuur 5.19, resultaten vraag 19 in percentages: Wat is het grote voordeel van Slimmer Kopen®? 

 

Vinden de kopers dat zij vooruit zijn gegaan met Slimmer Kopen®? Het gros van de respondenten is 

het daar mee eens (fig. 5.20 en tabel 68/69). De scoreverdeling van kopers en voormalig huurders is 

bij benadering gelijk (tabel 70).  

 

 
 Figuur 5.20, resultaten stelling 18a: Ik vind dat ik vooruit gegaan ben dankzij Slimmer Kopen® 

 

Waarop zijn de meeste kopers vooruit gegaan? De berekende rangcoëfficiënten in tabel 71 

bevestigen enkele relaties; er bestaan enkele matig sterke verbanden. Het lijkt erop dat mensen die 

het eens zijn met stelling 18a vooral -1- gelukkiger zijn met hun woning, -2- vinden dat de buurt erop 

vooruit is gegaan en -3- dat ze er zelf financieel op vooruit gaan. Voor oneens stemmers geldt precies 

het omgekeerde. 
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 Figuur 5.21, resultaten stelling 18z in percentages: Waarom heeft u de woning niet gekocht? 

 

Diverse huurders konden hun huurwoning kopen, maar besloten dit toch niet te doen. Waarom 

hebben zij dit niet gedaan (tabel 72 t/m 74)? Van de huurders is 84,5% bekend met Slimmer Kopen® 

en 15,5% weet niet wat het is of wat het inhoudt. De respondenten die wel bekend zijn met het 

product is gevraagd of zij de overweging hebben gemaakt om te kopen. Bijna 40% heeft die 

overweging gemaakt. Toch hebben sommigen van deze groep niet voor kopen gekozen om de 

redenen die in figuur 5.21 zijn opgenomen. 
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6  DISCUSSIE: SOCIALE STIJGING EN MEER WOONGENOT? 
 

 

 

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van de enquête besproken. De resultaten worden in dit 

hoofdstuk bediscussieerd en vergeleken met de bevindingen uit eerder onderzoek naar de effecten 

van de verkoop van huurwoningen. In welke mate bieden de theorieën en conceptuele modellen uit 

het theoretisch kader verklaringskracht voor de praktijkresultaten?  

 

6.1 De veranderingen voor het individu 

 

De keuze voor huren of kopen is belangrijk. De kosten van de woning, huur of hypotheek, vormt de 

grootste maandelijkse vaste lastenpost voor een huishouden. Men kiest de voordeligste optie, al 

weet men niet wat wijsheid is. Huurprijzen stijgen jaarlijks navenant de inflatie en kopen brengt  

extra risico’s met zich mee. De huurder zal dus moeten bepalen of hij/zij een risico wil aangaan en 

laat zich daarbij adviseren door gevoelens, emoties en geluiden vanuit de omgeving. In dit onderzoek 

lieten de huurders (die niet hebben gekocht) weten dat kopen voor hen een stijging van de 

woonlasten zou betekenen, te duur zou zijn of dat kopen niet meer rendabel zou zijn vanwege de 

leeftijd. Dit zijn keuzes geweest op basis van de ratio, het verstand. Soms gaven gevoelens de 

doorslag om niet te kopen: Men wilde de woning niet, was bang voor hoge onderhoudskosten of 

vertrouwde het niet vanwege onzekerheid op de woningmarkt. De rationele keuzetheorie van Smith 

en de Theorie van gepland gedrag van Ajzen hebben geholpen bij het begrijpen van de keuze van de 

huurder. 

 

Kopen financieel gunstiger? 

De hypothese voorafgaand de data-analyse was: Slimmer Kopen® is voordeliger dan huren. De 

resultaten wijzen erop dat de huurders het lastig vinden om maandelijks rond te komen. De slimmer 

kopers en voormalig huurders hebben hier over het algemeen geen problemen mee. De ervaring van 

de koopkracht wordt sterk bepaald door het inkomen en de woonlasten. Dat blijkt uit diverse 

statistische toetsen die zijn uitgevoerd.  

 

Helaas zijn er geen theorieën die de huizenmarkt kunnen voorspellen. Het enige dat we zeker weten 

is dat je met een hypotheek de maandelijkse lasten vast kan leggen en dat de jaarlijkse 

huurverhoging huren geleidelijk aan duurder maakt (Elsinga, 2004). De voormalige huurders wonen 

gemiddeld 6 à 6½ jaar in de woning als eigenaar-bewoner. Opmerkelijk gaven de meesten van deze 

groep respondenten aan dat ze er nu al, dus na ongeveer 6 ¼ jaar, met Slimmer Kopen® financieel op 

vooruit zijn gegaan. De gemiddelde koper verwacht er bovendien over 10 jaar op vooruit te gaan 

doordat ze de woning hebben gekocht. De huurders denken ook dat ze een juist financieel besluit 

hebben genomen door te (blijven) huren. De meeste klanten oordelen dus positief over hun besluit. 

Maar, wat is nu voordeliger? Het antwoord blijven we helaas schuldig. De huizenmarkt wordt 

namelijk sterk beïnvloedt door de (macro-)economie (Elsinga, 2004).  

  

De enige logische conclusie op basis van de enquêteresultaten is dat de hypothese niet wordt 

aangenomen. Vanwege de verhoging van de maandlasten op de korte termijn, plus de hoge 
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bijkomende kosten die met de koop gemoeid zijn, is het product niet voor elk huishouden 

weggelegd. Armere huishoudens kunnen de maandelijkse woonlasten op de korte termijn 

waarschijnlijk niet opbrengen.  

 

Kopers zijn iets gelukkiger met hun woning 

Kopers vertellen vaker enthousiast over hun woning op feestjes. Zij laten graag horen dat ze trots zijn 

op hun bezit. Zijn de slimmer kopers daarmee trotser op hun woning? Die conclusie is ietwat 

voorbarig. Enthousiast vertellen op een feestje over je woning hangt namelijk samen met de 

waardering van de woning en nog veel meer zaken. Dat bleek uit de relatiecoëfficiëntenmatrix 

waarin de samenhang is onderzocht met andere stellingen en variabelen. De beoordeling die men de 

woning geeft blijkt ook een verklaring voor de waarde die respondenten scoren op trots. 

 Op de tweede stelling werd met ongeveer dezelfde frequentieverdeling gereageerd door de 

huurders, hetzelfde geldt voor de slimmer kopers. Laatstgenoemde nodigen vaker mensen uit in hun 

woning. De gemiddelde rangorde van deze groepen verschilde significant van elkaar. Slimmer kopers 

voelen zich succesvoller met de woning dan huurders, al hangt dit ook samen met trots en geluk.  

 De derde stelling mat hoe gelukkig de respondent met de woning is. Opnieuw bleken de 

slimmer kopers significant gelukkiger met de woning dan de huurders. Een verrassende ontdekking 

was dat de voormalig huurders iets meer geluk uitspraken over de woning dan de huurders, en iets 

minder dan de slimmer kopers. Slimmer Kopen® maakt de voormalig huurders dus iets gelukkiger 

met de woning, zo lijkt het. De verschillen bleken echter niet significant.  

 

Uit de correlatiecoëfficiëntenmatrix viel op te maken dat geluk met de woning (stelling 16c) eigenlijk 

overal samenhang mee vertoonde. Alle andere factoren, zoals vaak bezoek in huis laten en de 

woning hoog waarderen, bieden verklaringskracht voor iemands geluk met de woning.  

 

Voormalige huurders zijn iets gelukkiger met hun woning dan de huurders. Een verklaring daarvoor 

zou kunnen zijn dat ze hun woning en straat hoog waarderen en omdat ze zich thuis voelen in de 

wijk. Ze voelen zich dermate thuis in ‘hun’ buurt zodat ze besloten er voor altijd te blijven. In dat 

geval is het voor deze mensen voordeliger om een hypotheek af te sluiten met de korting van Trudo 

op de marktwaarde van de woning. Gelukkig zijn met de woning en de buurt vormt waarschijnlijk 

voor veel huurders de doorslag bij een eventuele overstap naar kopen.  

 

Gecas & Seff hadden het bij het rechte eind met de theorie dat het zelfvertrouwen van een individu 

wordt beïnvloed door persoonlijke kenmerken, waaronder bezittingen zoals een eigen woning. Het 

effect van het kopen van je huurwoning op iemands zelfwaardering is echter minimaal bevonden. De 

hypothese ‘kopers hebben een hogere zelfwaardering dan huurders, en dat is deels te verklaren door 

de woonvorm’ blijkt voor de slimmer kopers te kloppen, maar niet voor de voormalig huurders. 

Iemands zelfwaardering wordt uiteraard niet alleen beïnvloedt door de woning. Je gezondheid, werk, 

persoonlijkheid, gezinssituatie etc. hebben daar waarschijnlijk meer invloed op. Het theoretische 

concept van Elsinga (2008), de beredenering dat je huurwoning kopen een gevoel van meer 

zelfstandigheid en status verhoogt, is niet ondersteund met de resultaten van dit onderzoek. 

 

Slimmer Kopen® geen stimulerende factor voor carrière 

In de meeste gevallen is er al carrière gemaakt voordat men kocht. Die carrière heeft het voor deze 

mensen mogelijk gemaakt om te kopen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Slimmer Kopen® stimuleert 
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tot het volgen van een studie of tot het zoeken naar een betere baan. De resultaten van dit 

onderzoek komen overeen met de resultaten uit Elsinga’s onderzoek (2008) en weerleggen de 

resultaten van het onderzoek van Papa (2002). De data-analyse gaf duidelijkheid over het kip-ei 

verhaal. 

 

6.2 Waardering woning en buurt 

 

De kopers hebben vaker geklust aan de woning dan de huurders. Kopen heeft de voormalige huurder 

meer vrijheid gegeven om te verbouwen. Zij hebben de meeste verbouwingen aangebracht als 

eigenaar-bewoner. 

 

Klussen maakt bewoner tevredener met de woning 

Waarderen slimmer kopers een vergelijkbare woning beter dan huurders? We hebben deze vraag 

onderzocht aan de hand van een meetmodel voor de kwaliteit van de woning. Huurders scoorden 

significant lager dan de andere groepen. Dat gaat op voor elke indicator die in het meetmodel is 

opgenomen. Huurders beoordeelden de diverse onderdelen van de woning met een gemiddelde van 

6,3. Slimmer kopers en voormalig huurders scoorden beiden een 7,4. Het verschil tussen de huurders 

en de overige groepen is significant bevonden. De hypothese; ‘slimmer kopers waarderen een 

vergelijkbare woning beter dan huurders’, blijkt dus juist te zijn. De resultaten in Neele et. al. (2008) 

worden ondersteund. 

  

Het aanzienlijke verschil in groepsgemiddelden wordt voor een groot deel verklaard door de 

verbetering of verslechtering van de waardering voor de woning. Dat gegeven wordt verklaard door 

het aantal verbouwingen dat men heeft gedaan aan de woning, wat met slimmer kopen 

gemakkelijker gaat vanwege het feit dat eigenaar-bewoners meer vrijheid hebben tot aanpassingen 

doen aan de woning. Het causale loop diagram dat in het theoretisch kader is opgesteld, wordt 

ondersteund door de uitkomsten van de statistische toetsingsprocedure. De theorie van 

productdifferentiatie blijkt bruikbaar in de praktijk. De mogelijkheden van het koopproduct worden 

gebruikt.  

 

Een opwaardering van de buurt? 

Helpt de verkoop van huurwoningen in achterstandswijken de buurt vooruit? Een antwoord op deze 

vraag is in feite letterlijk gegeven door de respondenten. Zij antwoordden op de stelling ‘de verkoop 

van huurwoningen heeft een positief effect gehad op de buurt.’ Wanneer de antwoorden van de drie 

groepen (huurders, slimmer kopers en voormalig huurders) afzonderlijk met elkaar worden 

vergeleken, blijkt dat er onenigheid bestaat. De huurders en voormalig huurders wonen langer in hun 

woning, blijkt uit de statistieken. Zodoende hebben zij met meer zekerheid een antwoord gegeven 

op de stelling. Bovendien wonen de slimmer kopers relatief korter op het huidige adres.  

 

Met drie andere stellingen is onderzocht wat er precies verbeterd zou kunnen zijn aan de buurt. Is de 

overlast op straat verminderd, is het gezelliger op straat geworden dankzij slimmer kopers en zijn 

mensen meer zorg gaan besteden aan hun tuin en voorgevel? De respondenten vinden dat de 

overlast niet is verminderd. Ongeveer 37% was het oneens of zeer oneens met de stelling ‘ik 

ondervind minder overlast van hangjongeren en luidruchtige mensen op straat,’ tegenover de 14% 

die het eens of zeer eens was met de stelling. De sfeer op straat kan verbeterd of verslechterd zijn, 
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maar beslist niet dankzij de komst van slimmer kopers, zeggen de huurders en voormalig huurders. 

Bewoners in de straat besteden niet meer of minder zorg aan de voortuin- en gevel, alle drie de 

groepen zijn het daar unaniem over eens. 

 

Op basis van het gevonden meningsverschil in de antwoordresultaten tussen de huurders en de 

overige groepen, kan hypothese nummer 5 ‘De verkoop van huurwoningen in achterstandswijken 

helpt de buurt vooruit’, niet worden aangenomen.  

 Een groot deel van de respondenten die vinden dat de buurt erop vooruit is gegaan dankzij 

Slimmer Kopen®, vinden ook dat de nieuwe mensen de sfeer op straat hebben verbeterd. Dit 

betekent ook dat respondenten die niet vinden dat de buurt erop vooruit is gegaan, vaker minder 

tevreden zijn met de komst van de nieuwe bewoners. Tussen het onderhoud aan de tuin- en 

voorgevels en een vooruitgang van de buurt dankzij Slimmer Kopen® is ook een matig sterk verband 

ontdekt. 

 

Vermoedelijk krijgt de buurt een beter imago met de komst van slimmer kopers, en is dat de factor 

die het meest bijdraagt aan de verbetering van de buurt. Helaas is er geen stelling in de enquête 

opgenomen die een verbetering van het imago van de buurt meet, dus dit blijft slechts bij een 

vermoeden. 

 

Het effect van Slimmer Kopen® is tot op wijkniveau ontleed. De respons vanuit sommige wijken was 

hoog genoeg voor het opstellen van wijkscores, al blijft het bij enkele geluiden. Het resultaat is per 

wijk verschillend. In de ene buurt reageert men positief op de verkoop van huurwoningen in hun 

wijk, in andere wijken zijn de geluiden negatiever. Over enkele decennia zal pas duidelijk worden of 

er wijken zijn die een opwaardering hebben doorgemaakt. Het gaat wat ver om te concluderen dat er 

nu al, 14 jaar na de verkoop van de eerste huurwoningen, sprake is van gentrification en een stijging 

van vastgoedwaarden.  
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7  DE KRACHT VAN SLIMMER KOPEN® 
 

 

 

Trudo Eindhoven verkocht tot op heden een groot deel van haar huurwoningenbestand en zet dit 

beleid de komende jaren door. Dit  vormde de aanleiding voor dit onderzoek naar de effecten van de 

verkoop van voormalige huurwoningen. In deze conclusie wordt de kracht van het verkoopbeleid 

duidelijk. We stellen daarom de centrale vraag van het onderzoek opnieuw aan de orde: Wat zijn de 

effecten van het kopen van een voormalige huurwoning op sociale stijging van het individu enerzijds 

en op het woongenot anderzijds? Deze vraag was opgesplitst in vijf deelvragen, te weten: 

 

1.  Wat zijn de financiële voor- en nadelen van kopen en huren en hoe ervaren huurders en kopers de 

 koopkracht? 

2.  Is de veronderstelling juist dat het kopen van een voormalige huurwoning invloed heeft op iemands 

 zelfwaardering? 

3.  Is de veronderstelling juist dat stijging op de woonladder een stimulerende factor is voor de carrière 

 van het individu?  

4.  Welke waardering spreken kopers en huurders uit over hun woning? 

5.  Welke effecten heeft de introductie van Slimmer Kopen® gehad op de buurt? 

 

In de conclusie wordt aan de hand van de enquêteresultaten en de discussie een antwoord op de 

deelvragen en de centrale vraag geformuleerd. De belangrijkste bevindingen worden samengevat in 

een tabel. Vervolgens krijgt de woningcorporatie enkele adviezen met betrekking tot het 

verkoopbeleid aangereikt. Tot slot volgt een reflectie op onderliggend verslag. 

 

7.1 Conclusies  

 

Slimmer Kopen® kent enkele voordelen, zoals het opbouwen van vermogen doordat je een 

hypotheek aflost, net als bij het kopen van een gewone woning. Bovendien ben je als eigenaar 

volledig vrij de woning aan te passen naar wens. Als de eigenaar wil verhuizen, terwijl de waarde van 

de woning in prijs is gedaald, deelt de woningcorporatie in het verlies. Mocht Slimmer Kopen® niet 

voor een huishouden bestemd zijn, dan is huren geen slecht alternatief. De resultaten van dit 

onderzoek laten zien dat de huishoudens vooral handelen naar hun mogelijkheden. Huurders hebben 

beduidend meer problemen met financieel rondkomen en dat wordt hoofdzakelijk verklaard door 

een lager inkomen en niet door de maandelijkse woonlasten die verbonden zijn met het 

wooncontract. Huurders zouden wanneer zij gaan Slimmer Kopen® enkel op de lange termijn 

financieel voordeliger uitkomen, mits de huizenmarkt weer aantrekt. De ontwikkeling van de 

huizenprijzen is op lange termijn niet te voorspellen, want er zijn zoveel macro-economische 

factoren van invloed. Kopen blijft een financieel risico. Op de korte termijn, tot ongeveer 10 jaar, 

werkt het financieel gezien alleen maar in je nadeel. De kosten koper zijn hoog, het betekent een 

huurverhoging, OZB, een vermogensrisico en onderhoudskosten komen voor eigen rekening.  Indien 

je huurt bij de woningcorporatie en nog jong bent, meer vrijheid wil om te verbouwen en een 

financieel gokje kan permitteren, is Slimmer Kopen® het overwegen waard. 
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De veronderstelling dat het kopen van een huurwoning invloed heeft op iemands zelfwaardering 

klinkt aannemelijk, maar wordt niet ondersteund door de statistische uitslagen. Voormalige huurders 

zijn iets gelukkiger met hun woning geworden. Hoogstwaarschijnlijk nadat ze enkele verbouwingen 

hebben gedaan. Nieuwe kopers scoorden wél significant beter op trots, succesgedragingen en geluk 

dan de huurders, maar dat wordt verklaard door diverse demografische factoren zoals inkomen, 

opleidingsniveau en levensfase. De groep nieuwe kopers is welvarender, beter opgeleid en hebben 

nog een heel leven voor zich, in tegenstelling tot veel huurders. 

 

Stijging op de woonladder gaat gepaard met de ontwikkeling van het individu. Een hoog opgeleide 

persoon met een goed betaalde baan zal eerder in aanmerking komen voor een koopwoning dan een 

werkloos en laaggeschoold persoon. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat stijging op 

de woonladder geen stimulerende factor is voor iemands carrière. Binnen twee van de vijftig 

huishoudens is men extra gaan werken om de huurwoning te kopen. Sommige respondenten zijn 

gaan studeren of hebben een betere baan gevonden nadat ze de woning kochten, maar meestal 

studeerden deze mensen ook voor die periode en hadden zij ook al een keer beter werk gevonden. 

Een eigen woning kopen is het resultaat van een (voorspoedige) carrière op de arbeidsmarkt.   

 

Bewoners hebben diverse onderdelen van de woning verbouwd of opgeknapt. Kopers verbouwden 

vaker en meer dan huurders. Dit heeft ongetwijfeld invloed gehad op het waargenomen verschil in 

beoordeling. Kopers beoordeelden diverse aspecten van de woning met een 7,4, huurders met een 

6,3. Het verschil is zo groot dat zonder twijfel kan worden gesteld dat nieuwe kopers en voormalig 

huurders gemiddeld een betere waardering uitspreken over hun woning dan de huurders.  

 

Dit onderzoek slaagde erin enkele effecten van Slimmer Kopen® op de buurt zichtbaar te maken. Het 

zijn vooral de nieuwe mensen die voor een andere sfeer in de buurt zorgen. Verder zijn er magere 

aanwijzingen dat de kwaliteit van de voortuinen en -gevels veranderd. Deze conclusie is gebaseerd 

op de matig sterke samenhang met de stelling ‘de verkoop van huurwoningen heeft een positief 

effect gehad op de buurt.’ We leggen de nadruk dus op verandering, want de verkoop van 

huurwoningen heeft geen zichtbare positieve effecten gehad op de buurt volgens de ‘oude’ 

buurtbewoners.  

 

Huurders die hun huurwoning hebben gekocht vinden dat ze vooruit zijn gegaan met Slimmer 

Kopen®. Het heeft hen iets gelukkiger gemaakt met de woning, want ze hebben de woning vrij 

kunnen verbouwen naar eigen wensen. Het is bovendien voor een aantal huurders financieel gezien 

voordelig geweest (althans, dat verwachten ze). De huurders die hebben gekocht zijn waarschijnlijk 

mensen die zich verbonden voelen met de buurt en nooit meer willen verhuizen.  

 

Uit de wetenschappelijke analyse blijkt echter dat de sociale stijging van de huurder minimaal 

toeneemt met de koop van de huurwoning. Slimmer Kopen® verandert weinig aan de maandelijkse 

woonlasten, vormt geen stimulerende factor om carrière te maken en er zijn slechts lichte 

aanwijzingen voor een verbeterde zelfwaardering te bespeuren. Het woongenot van de huurder 

neemt wel toe. Zij hebben na de koopovereenkomst veel verbouwd en dat is te zien aan een 

significant hogere score op de waardering van de woning, in vergelijking met de huurders. De 

verkoop van huurwoningen heeft tot dusver nog weinig veranderd in de buurt.  
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Samenvattend wordt een overzicht van de gevonden effecten van de verkoop van huurwoningen 

gepresenteerd.  Dit schema (figuur 7.1) dient als een beoordeling van de totale waarde van het 

Slimmer Kopen® product.  

 

 

Effecten 

Slimmer 

Kopen® 

 

Resultaten per groep  

In hoeverre heeft 

Slimmer Kopen® 

invloed gehad? 

 

Verklaring vanuit 

theorie 

 

Huurders 

 

Voormalige 

huurders 

 

Nieuwe kopers 

 

 

 

Koopkracht 

 

 

 

Koopkracht ligt 

lager dan bij de 

overige 

groepen. 

 

Voormalige huurders en nieuwe kopers 

scoren gelijk en beduidend hoger dan 

huurders qua koopkracht.  

 

Weinig invloed. De 

koopkracht is weinig 

veranderd met Slimmer 

Kopen®. Het gezinsinkomen 

bepaalt de koopkracht. 

Voormalige huurders 

denken er wel financieel op 

vooruit te zijn gegaan. 

 

 

Overall kleine 

verschillen in 

maandelijkse lasten. 

Op de lange termijn is 

kopen sterk afhankelijk 

van de huizenmarkt.  

 

 

 

Zelfwaardering 

 

 

 

Scores op zelfwaardering van 

huurders en voormalig huurders zijn 

bij benadering gelijk.  

 

Scoren hoger op 

zelfwaardering dan 

de andere groepen. 

 

Geringe invloed. Voormalige 

huurders zijn iets gelukkiger 

met de woning. Het maakt 

ze nog niet significant 

zekerder met zichzelf dan 

huurders. 

 

 

Een extra bezit, in de 

vorm van een eigen 

woning geeft een 

gevoel van meer 

zelfstandigheid en 

status. 

 

 

Carrière 

 

 

  

Zijn na de koop-

overeenkomst 

niet vaker gaan 

werken. Geen 

relatie ontdekt 

tussen kopen en 

carrière. 

 

   

Geen invloed. Kopen en 

carrière gaan hand in hand. 

Maar dan nog geldt: eerst 

inkomsten genereren en 

daarna kopen. 

 

Een koopwoning is de 

uitkomst van een goede 

carrière. 

 

 

Waardering 

woning 

 

 

 

Waarderen hun 

woning met een 

6,3 gemiddeld. 

 

Waarderen hun woning met een 7,4 

gemiddeld.  

 

Veel invloed. Kopen geeft 

meer vrijheid met 

verbouwen. Kopers 

verbouwen duidelijk vaker 

dan huurders en dat 

verklaart de hogere 

waardering. 

 

 

De waarde van een 

product, in dit geval de 

woning, is mede 

afhankelijk van de 

mogelijkheden die het 

product biedt. Kopen 

biedt meer vrijheid dan 

huren. 

 

 

 

Waardering 

buurt 

 

 

 

Huurders en voormalig huurders 

denken dat de verkoop van 

huurwoningen weinig zichtbaar 

verbeterd heeft aan de buurt.  

 

 

 

Denken dat de 

verkoop van huur- 

woningen een 

positief effect heeft 

gehad op de buurt.  

 

Weinig invloed. Er is sprake 

van een verandering van de 

bevolkingssamenstelling in 

sommige buurten, maar dit 

heeft geen verbetering van 

de waardering van de buurt 

opgeleverd. 

  

 

Verandering van de 

bevolkingssamenstelling 

gaat geleidelijk. 

Effecten waarschijnlijk 

over decennia pas 

zichtbaar in vorm van 

hogere leefbaarheid en 

hogere 

vastgoedwaarden. 

 

 Figuur 7.1, de onderzoeksresultaten samengevat: de invloed van Slimmer Kopen® 
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7.2 Advies aan de woningcorporatie 

 

 Benader de huurders die niet bekend zijn met Slimmer Kopen® 

 

De woningcorporatie speelt open kaart met haar klanten. De stijging van de woonlasten op de korte 

termijn wordt bekend gemaakt bij de klant. Dit en vele andere voorwaarden staan allemaal haarfijn 

uitgelegd in de ‘spelregels’ van het Slimmer Kopen® contract. Wat de woningcorporatie niet weet, is 

dat niet alle klanten op de hoogte zijn van het product. Van de huurders is 15,5% niet bekend met 

Slimmer Kopen®. Dit is representatief voor het totale huurders- klantenbestand van de 

woningcorporatie. Als de woningcorporatie op de korte termijn liquide middelen nodig heeft voor 

uiteenlopende ruimtelijke - sociale woningbouw en/of koop - projecten luidt het advies deze klanten 

te benaderen.  

 

 Geef de huurders die overwegen te kopen financieel advies   

 

De woningcorporatie wil het beste voor haar klanten. Huurders die hun woning willen kopen hebben 

baat bij een compleet advies van alle voor- en nadelen van kopen. Het is dus belangrijk om de 

huurders ook te wijzen op de risico’s die gepaard gaan met het kopen van de woning, hen te 

vertellen hoe huizenprijzen tot stand komen en wat de huidige voorspellingen zijn met betrekking tot 

de ontwikkeling van de huizenprijzen. 

 

 Laat een kwalitatief onderzoek uitvoeren op wijkniveau 

 

Een kwalitatief vervolgonderzoek naar de effecten van Slimmer Kopen® op de buurt zou zeer 

interessante informatie kunnen opleveren. Denk daarbij aan een vergelijkende kwalitatieve 

casestudy die inzoomt op bijvoorbeeld Woensel-West en de Bennekel, twee volkswijken binnen 

Eindhoven. Met interviews langs de deur kan het best gevraagd worden naar wat er allemaal precies 

is veranderd in de buurt dankzij de verkoop van huurwoningen. 

 

7.3 Kritische reflectie 

 

Deze laatste paragraaf kijkt terug op het onderliggende onderzoek. Beperkingen van het onderzoek 

komen aan bod en waar mogelijk worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.  

 

Objectiviteit 

Tijdens het opstellen van het onderzoek was het van belang om zo objectief mogelijk te werk te 

gaan. Helaas is dit naar eigen zeggen niet overal gelukt. De omvang van het onderzoek bleek te groot 

voor de realisatie van een geheel objectieve dataverzameling. Welke vragen ga ik stellen voor het 

meten van zelfwaardering? Welk meetinstrument kies ik voor het meten van de kwaliteit van de 

woning? Dit zijn allemaal vragen die een gefundeerde methodiek behoeven. Op sommige plaatsen in 

het onderzoek is daar aan voldaan. Het meetinstrument voor de waardering van de woning is zeer 

geschikt gebleken. Het hangt ook af van de aard van de informatie die je nodig hebt wat bepaalt in 

hoeverre een hypothese objectief te meten is. 
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Tekortkomingen 

Het onderzoek kent hier en daar tekortkomingen door enkele beperkingen. We moesten rekening 

houden met de klantvriendelijkheid en begrijpelijkheid van de enquête. Het verzenden van de 

uitnodiging voor de enquête was nota bene hét kritieke moment in het onderzoek. Je bent gebonden 

aan de vragen die je in de definitieve versie stelt. Er bestaat achteraf geen mogelijkheid meer tot 

aanpassingen. Soms denk je: ‘had ik die vraag toch maar anders geformuleerd’ of ‘die vraag had ook 

nog interessante informatie op kunnen leveren,’ en dan baal je.  

 

Zelfwaardering als begrip zijnde is al subjectief van aard, gevoelens zijn namelijk subjectief. Vandaar 

ook de keuze om naar gedragen van de mensen te vragen, dat geeft objectievere informatie. De 

relatie tussen de ervaring van meer zelfstandigheid en status op zelfwaardering had desondanks 

uitgebreider bestudeerd kunnen worden. Op advies van specialisten binnen de woningcorporatie is 

dat niet gedaan, want het leverde onbegrijpelijke enquêtevragen op en bovendien gaan sommige 

mensen zich irriteren aan dat soort vragen. Ze vragen zich af waarom iemand dat überhaupt zou 

willen weten van hen en breken de web-enquête af.   

 De koopkracht is uiteindelijk op ordinaal niveau gemeten. Hier zijn een aantal goede redenen 

voor. Je hebt gegevens nodig over het maandelijks inkomen en maandelijkse vaste lasten, maar 

mensen weten vaak niet wat ze verdienen of wat het verschil tussen netto en bruto is, laat staan dat 

ze weten wat ze onder de maandelijkse vaste lasten aan wonen moeten scharen. Vragen naar 

iemands inkomen is bovendien privacygevoelig. 

 Buurteffecten zijn gevraagd met stellingen waar op voorhand de resultaten van te 

voorspellen waren. Subjectieve, kleurbekennende vraagstellingen leidden soms tot vertekende 

antwoorden. De vragen over de buurt waren bovendien lastig. Het is helaas ook niet zeker in welke 

buurten Slimmer Kopen® tot een succes heeft geleid en in welke buurten het negatieve effecten 

opleverde. Het blijft bij geluiden uit sommige buurten, die een indicatie geven van de veranderingen, 

maar dit is geen valide bewijs. 

 

Een tweede tekortkoming is de beperkte externe validiteit. Het doel was het verschaffen van 

informatie aan woningcorporatie Trudo. Zodoende is een steekproef gehouden onder de populatie 

van Trudo. De resultaten zijn dus niet representatief voor heel Nederland. Ondanks alle beperkingen 

ben ik van mening dat de methodiek wel de meest geschikte is geweest. ‘De vijf’ effecten van 

Slimmer Kopen® waren immers bewust gekozen, om zo een compleet beeld te krijgen van alle 

mogelijke effecten van het product.  

 

Vervolgonderzoek 

Een kwalitatieve benadering van het verband tussen Slimmer Kopen® op status, zelfstandigheid en 

zelfwaardering zou een goede aanvulling op dit onderzoek zijn geweest. Diepte-interviews met 

voormalig huurders die de woning kochten verschaffen bijvoorbeeld ook bruikbare informatie. Dit is 

niet gedaan in verband met de termijn waarbinnen dit rapport succesvol moest worden afgerond. 

Verder biedt kwalitatief onderzoek naar de effecten van de verkoop van huurwoningen waarschijnlijk 

meer perspectief op de vraag wat er precies verandert een buurt. 

  

Terugblik 

Ik kijk met een tevreden blik terug op het onderliggende onderzoek. In mijn beleving waren de 

relaties tussen kopen en zelfwaardering en het effect op de buurt in het bijzonder zeer interessant 
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studiemateriaal. De eerste relatie die ik hier noem vond ik interessant vanwege de theorie over de 

drie mechanismen die bepalen hoe iemands zelfwaardering tot stand komt. Ondanks de complexiteit 

van dit proces heeft het absoluut meerwaarde gehad bij de onderbouwing van de hypothese over de 

relatie tussen kopen en zelfwaardering. De tweede relatie over de effecten van de verkoop van 

huurwoningen op de buurt was interessant, omdat het mogelijk tot gentrification zou kunnen leiden. 

Daarnaast vond ik het een spannende gedachte dat een woonproduct als Slimmer Kopen® van 

invloed kan zijn op de leefbaarheid van de buurt.  

 

Met een duidelijk gefundeerde onderzoeksmethode zijn geschikte analyseresultaten gegenereerd die 

het mogelijk gemaakt hebben om te bepalen wat de effecten van Slimmer Kopen® zijn. Door dit 

rapport kan de totale kracht van het verkoopbeleid van Trudo worden ingeschat. Dat is in het belang 

gedaan van de woningcorporatie. Zij kan met de bevindingen in dit onderzoek bij de Gemeente 

Eindhoven en Het Rijk aantonen wat hun verkoopbeleid van sociale huurwoningen oplevert in het 

kader van de volkshuisvesting.  
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BIJLAGE A 
 

 

 

Volledige SPSS Output behorend bij de data-analyse 
 

Sommige opgenomen tabellen in deze bijlage zijn reeds getoond in hoofdstuk 5. De data is rechtstreeks geïmporteerd uit 

SPSS. De tabellen en figuren zijn geplaatst in chronologische volgorde met de data-analyse 

 

 

Data behorend bij paragraaf 5.1.1 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

21. Leeftijd  * 0. Groep 579 93,2% 42 6,8% 621 100,0% 

Report 

21. Leeftijd 

0. Groep Mean N Std. Deviation 

Huurder 58,9429 210 13,56454 

Slimmer Koper 33,7523 323 10,23272 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 52,8696 46 9,89188 

Total 44,4076 579 16,68494 

Tabel 1, leeftijd uitgesplitst naar groep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2, Independent Samples Test, Huurders en Slimmer Kopers (Oud huurders) 

 

Report 

1. Jaren woonachtig 

0. Groep Mean N Std. Deviation 

Huurder 18,7045 220 11,82517 

Slimmer Koper 3,6068 351 2,34444 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 6,3800 50 2,83484 

Total 9,1787 621 10,17533 

Tabel 3, jaren woonachtig uitgesplitst naar groep 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

21. 

Leeftijd 

Equal variances 

assumed 
4,772 ,030 2,872 254 ,004 6,07329 2,11462 1,90886 

10,2377

2 

Equal variances not 

assumed 

  
3,504 86,544 ,001 6,07329 1,73301 2,62849 9,51810 
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Data behorend bij paragraaf 5.1.2 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

0. Groep * 24. Inkomensklasse 586 94,4% 35 5,6% 621 100,0% 

0. Groep * 24. Inkomensklasse Crosstabulation 

 24. Inkomensklasse Total 

Zeer laag Laag Gemiddeld Hoog 

0. Groep 

Huurder 
 52 105 29 15 

7,5% 

201 

 25,9% 52,2% 14,4% 100,0% 

Slimmer Koper 
 11 101 148 81 

23,8% 

341 

 3,2% 29,6% 43,4% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 1 18 11 14 

31,8% 

44 

 2,3% 40,9% 25,0% 100,0% 

Total 
 64 224 188 110 

16,6% 

586 

 10,9% 38,2% 32,1% 100,0% 

Tabel 4, kruistabel inkomensklasse * groep 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 135,678a 6 ,000 

Likelihood Ratio 139,077 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 89,230 1 ,000 

N of Valid Cases 586   

a. 3 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 4,81. 

Tabel 5, Chi-kwadraattoets bij kruistabel (tabel 4) 

 

Ranks 

 0. Groep N Mean Rank Sum of Ranks 

24. Inkomensklasse 

Slimmer Koper 341 193,45 65949,50 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 44 189,90 8355,50 

Total 385   

Test Statisticsa 

 24. Inkomensklasse 

Mann-Whitney U 7365,500 

Wilcoxon W 8355,500 

Z -,209 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,835 

a. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 6, Mann-Whitney toets voor inkomensklasse, slimmer kopers versus voormalig huurders 
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Data behorend bij paragraaf 5.1.3 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

0. Groep * 22. Opleidingsniveau 612 98,6% 9 1,4% 621 100,0% 

0. Groep * 22. Opleidingsniveau Crosstabulation 

 22. Opleidingsniveau Total 

Laag opgeleid Gemiddeld 

opgeleid 

Hoog opgeleid 

0. Groep 

Huurder 
 78 89 45 212 

 36,8% 42,0% 21,2% 100,0% 

Slimmer Koper 
 44 168 138 350 

 12,6% 48,0% 39,4% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 16 19 15 50 

 32,0% 38,0% 30,0% 100,0% 

Total 
 138 276 198 612 

 22,5% 45,1% 32,4% 100,0% 

Tabel 7, kruistabel opleidingsniveau * groep 

 

Ranks 

 0. Groep N Mean Rank Sum of Ranks 

22. Opleidingsniveau 

Huurder 212 227,98 48331,00 

Slimmer Koper 350 313,92 109872,00 

Total 562   

Test Statisticsa 

 22. Opleidingsniveau 

Mann-Whitney U 25753,000 

Wilcoxon W 48331,000 

Z -6,559 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 8, Mann-Whitney toets huurder versus slimmer koper 

 

Ranks 

 0. Groep N Mean Rank Sum of Ranks 

22. Opleidingsniveau 

Slimmer Koper 350 205,50 71926,00 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 50 165,48 8274,00 

Total 400   

Test Statisticsa 

 22. 

Opleidingsniveau 

Mann-Whitney U 6999,000 

Wilcoxon W 8274,000 

Z -2,501 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,012 

a. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 9, Mann-Whitney toets slimmer koper versus voormalig huurder 
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Ranks 

 0. Groep N Mean Rank Sum of Ranks 

22. Opleidingsniveau 

Huurder 212 129,17 27384,00 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 50 141,38 7069,00 

Total 262   

Test Statistics
a
 

 22. 

Opleidingsniveau 

Mann-Whitney U 4806,000 

Wilcoxon W 27384,000 

Z -1,098 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,272 

a. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 10, Mann-Whitney toets huurder versus voormalig huurder 

 

24. Inkomensklasse * 22. Opleidingsniveau Crosstabulation 

 22. Opleidingsniveau Total 

Laag opgeleid Gemiddeld 

opgeleid 

Hoog opgeleid 

24. Inkomensklasse 

Zeer laag 
 25 24 12 61 

 41,0% 39,3% 19,7% 100,0% 

Laag 
 73 113 37 223 

 32,7% 50,7% 16,6% 100,0% 

Gemiddeld 
 24 87 75 186 

 12,9% 46,8% 40,3% 100,0% 

Hoog 
 8 36 66 110 

 7,3% 32,7% 60,0% 100,0% 

Total 
 130 260 190 580 

 22,4% 44,8% 32,8% 100,0% 

Tabel 11, Kruistabel, inkomensklasse * opleidingsniveau 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 93,748a 6 ,000 

Likelihood Ratio 95,611 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 79,759 1 ,000 

N of Valid Cases 580   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 11,27. 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,402 ,000 

Cramer's V ,284 ,000 

N of Valid Cases 580  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Tabel 12, Chi-Kwadraat toets en sterkte verband (associatiematen) bij kruistabel (tabel 11) 

 
 
 



82 
 

Ranks 

 22. Opleidingsniveau N Mean Rank 

21. Leeftijd 

Laag opgeleid 128 378,62 

Gemiddeld opgeleid 253 272,05 

Hoog opgeleid 189 240,44 

Total 570 
 

Test Statisticsa,b 

 21. Leeftijd 

Chi-Square 56,807 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 22. 

Opleidingsniveau 
Tabel 13, Kruskal-Wallis toets leeftijd * opleidingsniveau 

 

Ranks 

 24. Inkomensklasse N Mean Rank 

21. Leeftijd 

Zeer laag 60 343,09 

Laag 214 306,14 

Gemiddeld 174 223,69 

Hoog 101 256,69 

Total 549 
 

Test Statistics
a,b

 

 21. Leeftijd 

Chi-Square 38,843 

df 3 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 24. 

Inkomensklasse 
Tabel 14, Kruskal-Wallis toets leeftijd * inkomen 
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Data behorend bij paragraaf 5.2.1 
 

0. Groep * 15a. Ik vind het lastig om elke maand rond te komen Crosstabulation 

 15a. Ik vind het lastig om elke maand rond te komen Total 

Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 

oneens 

0. Groep 

Huurder 
 12 63 84 52 8 219 

 5,5% 28,8% 38,4% 23,7% 3,7% 100,0% 

Slimmer Koper 
 7 50 103 133 55 348 

 2,0% 14,4% 29,6% 38,2% 15,8% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 1 4 13 22 8 48 

 2,1% 8,3% 27,1% 45,8% 16,7% 100,0% 

Total 
 20 117 200 207 71 615 

 3,3% 19,0% 32,5% 33,7% 11,5% 100,0% 

Tabel 15, Kruistabel 15a * groep 

 

Ranks 

 0. Groep N Mean Rank 

15a. Ik vind het lastig om elke 

maand rond te komen 

Huurder 219 240,30 

Slimmer Koper 348 342,07 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 48 369,92 

Total 615  

Test Statisticsa,b 

 15a. Ik vind het lastig om elke 

maand rond te komen 

Chi-Square 54,861 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 16, Kruskal-Wallis test stelling 15a 

 

Ranks 

 0. Groep N Mean Rank Sum of Ranks 

15a. Ik vind het lastig om elke 

maand rond te komen 

Slimmer Koper 348 196,38 68341,00 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 48 213,85 10265,00 

Total 396   

Test Statisticsa 

 15a. Ik vind het lastig om elke 

maand rond te komen 

Mann-Whitney U 7615,000 

Wilcoxon W 68341,000 

Z -1,040 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,298 

a. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 17, Mann-Whitney test 15a, slimmer kopers versus voormalig huurders 
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Ranks 

 0. Groep N Mean Rank Sum of Ranks 

15a. Ik vind het lastig om elke 

maand rond te komen 

Huurder 219 123,79 27111,00 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 48 180,56 8667,00 

Total 267   

Test Statistics
a
 

 15a. Ik vind het lastig om elke 

maand rond te komen 

Mann-Whitney U 3021,000 

Wilcoxon W 27111,000 

Z -4,823 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 18, Mann-Whitney test 15a, huurders versus voormalig huurders 

 

24. Inkomensklasse * 15a. Ik vind het lastig om elke maand rond te komen Crosstabulation 

 15a. Ik vind het lastig om elke maand rond te komen Total 

Zeer mee 

eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 

oneens 

24. Inkomensklasse 

Zeer laag 
 11 25 18 7 1 62 

 17,7% 40,3% 29,0% 11,3% 1,6% 100,0% 

Laag 
 6 54 91 61 12 224 

 2,7% 24,1% 40,6% 27,2% 5,4% 100,0% 

Gemiddeld 
 1 29 56 80 22 188 

 0,5% 15,4% 29,8% 42,6% 11,7% 100,0% 

Hoog 
 1 5 18 51 35 110 

 0,9% 4,5% 16,4% 46,4% 31,8% 100,0% 

Total 
 19 113 183 199 70 584 

 3,3% 19,3% 31,3% 34,1% 12,0% 100,0% 

Tabel 19, Kruistabel 15a * inkomensklasse 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 162,575a 12 ,000 

Likelihood Ratio 145,166 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 121,324 1 ,000 

N of Valid Cases 584   

a. 2 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 2,02. 

Tabel 20, Chi-Kwadraat toets bij tabel 19 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 

Phi ,528 ,000 

Cramer's V ,305 ,000 

Contingency Coefficient ,467 ,000 

N of Valid Cases 584  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Tabel 21, Associatiematen bij tabel 19 
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15b. De maandelijkse woonlasten zijn hoog * 15a. Ik vind het lastig om elke maand rond te komen Crosstabulation 

 15a. Ik vind het lastig om elke maand rond te komen Total 

Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 

oneens 

15b. De maandelijkse 

woonlasten zijn hoog 

Zeer mee eens 
 9 10 9 2 0 30 

 30,0% 33,3% 30,0% 6,7% 0,0% 100,0% 

Mee eens 
 7 68 54 35 4 168 

 4,2% 40,5% 32,1% 20,8% 2,4% 100,0% 

Neutraal 
 3 24 120 61 13 221 

 1,4% 10,9% 54,3% 27,6% 5,9% 100,0% 

Mee oneens 
 1 15 16 103 29 164 

 0,6% 9,1% 9,8% 62,8% 17,7% 100,0% 

Zeer mee oneens 
 0 0 0 6 25 31 

 0,0% 0,0% 0,0% 19,4% 80,6% 100,0% 

Total 
 20 117 199 207 71 614 

 3,3% 19,1% 32,4% 33,7% 11,6% 100,0% 

Tabel 22, kruistabel 15a * 15b 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 423,262a 16 ,000 

Likelihood Ratio 331,033 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 204,802 1 ,000 

N of Valid Cases 614   

a. 4 cells (16,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,98. 

Tabel 23, Chi-Kwadraat toets bij tabel 22 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 

Phi ,830 ,000 

Cramer's V ,415 ,000 

Contingency Coefficient ,639 ,000 

N of Valid Cases 614  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Tabel 24, Associatiematen bij tabel 22 

 

0. Groep * 15b. De maandelijkse woonlasten zijn hoog Crosstabulation 

 15b. De maandelijkse woonlasten zijn hoog Total 

Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 

oneens 

0. Groep 

Huurder 
 17 79 84 38 1 219 

 7,8% 36,1% 38,4% 17,4% 0,5% 100,0% 

Slimmer Koper 
 12 81 118 109 28 348 

 3,4% 23,3% 33,9% 31,3% 8,0% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 2 8 20 17 2 49 

 4,1% 16,3% 40,8% 34,7% 4,1% 100,0% 

Total 
 31 168 222 164 31 616 

 5,0% 27,3% 36,0% 26,6% 5,0% 100,0% 

Tabel 25, Kruistabel 15b * groep 
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Ranks 

 0. Groep N Mean Rank 

15b. De maandelijkse woonlasten 

zijn hoog 

Huurder 219 252,11 

Slimmer Koper 348 338,78 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 49 345,46 

Total 616  

Test Statisticsa,b 

 15b. De 

maandelijkse 

woonlasten zijn 

hoog 

Chi-Square 37,398 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 26, Kruskal Wallis toets stelling 15b 

 

Ranks 

 0. Groep N Mean Rank Sum of Ranks 

15b. De maandelijkse woonlasten 

zijn hoog 

Slimmer Koper 348 198,63 69124,50 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 49 201,60 9878,50 

Total 397   

Test Statisticsa 

 15b. De 

maandelijkse 

woonlasten zijn 

hoog 

Mann-Whitney U 8398,500 

Wilcoxon W 69124,500 

Z -,177 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,859 

a. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 27, Mann-Whitney toets stelling 15b, slimmer kopers versus voormalig huurders 

 

Ranks 

 0. Slimmer koper of huurder N Mean Rank Sum of Ranks 

15b. De maandelijkse 

woonlasten zijn hoog 

Huurt 219 252,11 55212,50 

Koopt 397 339,61 134823,50 

Total 616   

Test Statisticsa 

 15b. De maandelijkse 

woonlasten zijn hoog 

Mann-Whitney U 31122,500 

Wilcoxon W 55212,500 

Z -6,110 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: 0. Slimmer koper of huurder 

Tabel 28, Mann-Whitney toets stelling 15b, huren versus kopen 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 40,299a 4 ,000 

Likelihood Ratio 45,914 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 38,492 1 ,000 

N of Valid Cases 616   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,02. 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 

Phi ,256 ,000 

Cramer's V ,256 ,000 

Contingency Coefficient ,248 ,000 

N of Valid Cases 616  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Tabel 29, uitslag Chi-kwadraattoets en associatiematen, groep versus ervaring maandelijkse woonlasten 

 

0. Groep * 15c. Verwacht dat ik er door te huren/kopen over 10 jaar beter voor sta Crosstabulation 

 15c. Verwacht dat ik er door te huren/kopen over 10 jaar beter 

voor sta 

Total 

Zeer mee 

eens 

Mee eens Neutraal Mee 

oneens 

Zeer mee 

oneens 

0. Groep 

Huurder 
 11 71 76 21 4 183 

 6,0% 38,8% 41,5% 11,5% 2,2% 100,0% 

Slimmer Koper 
 52 185 60 32 5 334 

 15,6% 55,4% 18,0% 9,6% 1,5% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 4 28 13 0 3 48 

 8,3% 58,3% 27,1% 0,0% 6,2% 100,0% 

Total 
 67 284 149 53 12 565 

 11,9% 50,3% 26,4% 9,4% 2,1% 100,0% 

Tabel 30, Kruistabel 15c * Groep 

 

0. Groep * 15d. Doordat ik gekocht heb ben ik er nu al financieel op vooruit gegaan Crosstabulation 

 15d. Doordat ik gekocht heb ben ik er nu al financieel op vooruit 

gegaan 

Total 

Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee 

oneens 

Zeer mee 

oneens 

0. Groep 

Slimmer Koper 
 11 83 128 88 18 328 

 3,4% 25,3% 39,0% 26,8% 5,5% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 1 17 19 6 4 47 

 2,1% 36,2% 40,4% 12,8% 8,5% 100,0% 

Total 
 12 100 147 94 22 375 

 3,2% 26,7% 39,2% 25,1% 5,9% 100,0% 

Tabel 31, Kruistabel 15d * Groep 
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Ranks 

 0. Groep N Mean Rank Sum of Ranks 

15d. Doordat ik gekocht heb ben 

ik er nu al financieel op vooruit 

gegaan 

Slimmer Koper 328 190,85 62600,00 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 47 168,09 7900,00 

Total 375   

Test Statistics
a
 

 15d. Doordat ik gekocht heb ben ik 

er nu al financieel op vooruit gegaan 

Mann-Whitney U 6772,000 

Wilcoxon W 7900,000 

Z -1,416 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,157 

a. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 32, Mann-Whitney toets, gebruikt voor het toetsen van verschil in gemiddelde rangorde 

 

 

Data behorend bij paragraaf 5.2.2 
 

0. Groep * 16a. Ik vertel enthousiast over mijn woning op feestjes Crosstabulation 

 16a. Ik vertel enthousiast over mijn woning op feestjes Total 

Zeer mee 

eens 

Mee eens Neutraal Mee 

oneens 

Zeer mee 

oneens 

0. Groep 

Huurder 
 11 54 95 41 18 219 

 5,0% 24,7% 43,4% 18,7% 8,2% 100,0% 

Slimmer Koper 
 41 195 90 21 3 350 

 11,7% 55,7% 25,7% 6,0% 0,9% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 0 20 21 8 1 50 

 0,0% 40,0% 42,0% 16,0% 2,0% 100,0% 

Total 
 52 269 206 70 22 619 

 8,4% 43,5% 33,3% 11,3% 3,6% 100,0% 

Tabel 33, kruistabel 16a * groep 

 

Ranks 

 0. Groep N Mean Rank Sum of Ranks 

16a. Ik vertel enthousiast over 

mijn woning op feestjes 

Huurder 219 138,19 30263,50 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 50 121,03 6051,50 

Total 269   

Test Statistics
a
 

 16a. Ik vertel enthousiast 

over mijn woning op 

feestjes 

Mann-Whitney U 4776,500 

Wilcoxon W 6051,500 

Z -1,490 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,136 

a. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 34, Mann-Whitney toets, huurders versus voormalig huurders 
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0. Groep * 16b. Ik nodig vaak mensen uit bij mij thuis Crosstabulation 

 16b. Ik nodig vaak mensen uit bij mij thuis Total 

Zeer mee 

eens 

Mee eens Neutraal Mee 

oneens 

Zeer mee 

oneens 

0. Groep 

Huurder 
 7 60 95 44 14 220 

 3,2% 27,3% 43,2% 20,0% 6,4% 100,0% 

Slimmer Koper 
 34 193 92 28 3 350 

 9,7% 55,1% 26,3% 8,0% 0,9% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 2 18 21 5 2 48 

 4,2% 37,5% 43,8% 10,4% 4,2% 100,0% 

Total 
 43 271 208 77 19 618 

 7,0% 43,9% 33,7% 12,5% 3,1% 100,0% 

Tabel 35, kruistabel 16b * groep 

 

Ranks 

 0. Groep N Mean Rank Sum of Ranks 

16b. Ik nodig vaak mensen uit bij 

mij thuis 

Huurder 220 138,39 30446,50 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 48 116,66 5599,50 

Total 268   

Test Statisticsa 

 16b. Ik nodig vaak 

mensen uit bij mij 

thuis 

Mann-Whitney U 4423,500 

Wilcoxon W 5599,500 

Z -1,868 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,062 

a. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 36, Mann-Whitney toets, huurders versus voormalig huurders 

 

Ranks 

 0. Groep N Mean Rank Sum of Ranks 

16b. Ik nodig vaak mensen uit bij 

mij thuis 

Slimmer Koper 350 193,56 67747,00 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 48 242,79 11654,00 

Total 398   

Test Statisticsa 

 16b. Ik nodig vaak 

mensen uit bij mij 

thuis 

Mann-Whitney U 6322,000 

Wilcoxon W 67747,000 

Z -3,058 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

a. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 37, Mann-Whitney toets, slimmer kopers versus voormalig huurders 
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0. Groep * 16c. Ik ben erg gelukkig met mijn woning Crosstabulation 

 16c. Ik ben erg gelukkig met mijn woning Total 

Zeer mee 

eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 

oneens 

0. Groep 

Huurder 
 25 98 71 19 5 218 

 11,5% 45,0% 32,6% 8,7% 2,3% 100,0% 

Slimmer Koper 
 76 202 56 12 4 350 

 21,7% 57,7% 16,0% 3,4% 1,1% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 5 32 11 2 0 50 

 10,0% 64,0% 22,0% 4,0% 0,0% 100,0% 

Total 
 106 332 138 33 9 618 

 17,2% 53,7% 22,3% 5,3% 1,5% 100,0% 

Tabel 38, Kruistabel 16c * groep 

 

Ranks 

 0. Groep N Mean Rank Sum of Ranks 

16c. Ik ben erg gelukkig met 

mijn woning 

Huurder 218 138,49 30190,00 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 50 117,12 5856,00 

Total 268   

Test Statisticsa 

 16c. Ik ben erg 

gelukkig met mijn 

woning 

Mann-Whitney U 4581,000 

Wilcoxon W 5856,000 

Z -1,901 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,057 

a. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 39, Mann-Whitney toets stelling 16c, huurders versus voormalig huurders 

 

Ranks 

 0. Groep N Mean Rank Sum of Ranks 

16c. Ik ben erg gelukkig met 

mijn woning 

Slimmer Koper 350 197,21 69025,00 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 50 223,50 11175,00 

Total 400   

Test Statisticsa 

 16c. Ik ben erg gelukkig 

met mijn woning 

Mann-Whitney U 7600,000 

Wilcoxon W 69025,000 

Z -1,695 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,090 

a. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 40, Mann-Whitney toets stelling 16c, slimmer kopers versus voormalig huurder 
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Test Statisticsa 

 16c. Ik ben erg gelukkig met mijn woning 

Mann-Whitney U 28078,000 

Wilcoxon W 89503,000 

Z -5,792 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 41, Mann-Whitney toets stelling 16c, huurders versus slimmer kopers 

Tabel 42, Spearman’s rangcorrelatie (1-zijdig getoetst), verbanden tussen ordinale variabelen. Sterkte en richting 

 

 

 

 

Correlations 

Spearman’s rho 16a 16b 16c 8b 13b 14b 12f 22 24 

 

16a. Ik vertel 

enthousiast over 

mijn woning op 

feestjes 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,544

**
 ,622

**
 -,501

**
 -,378

**
 -,409

**
 ,355

**
 -,185

**
 -,132

**
 

Sig. (1-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

N 619 617 617 619 619 619 613 610 584 

16b. Ik nodig vaak 

mensen uit bij mij 

thuis 

Correlation 

Coefficient 
,544

**
 1,000 ,463

**
 -,303

**
 -,235

**
 -,213

**
 ,255

**
 -,148

**
 -,124

**
 

Sig. (1-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

N 617 618 616 618 618 618 612 609 585 

16c. Ik ben erg 

gelukkig met mijn 

woning 

Correlation 

Coefficient 
,622

**
 ,463

**
 1,000 -,519

**
 -,446

**
 -,431

**
 ,492

**
 -,079

*
 -,064 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,025 ,062 

N 617 616 618 618 618 618 612 609 583 

8b. Waardering 

woning 

Correlation 

Coefficient 
-,501

**
 -,303

**
 -,519

**
 1,000 ,422

**
 ,401

**
 -,320

**
 ,073

*
 ,161

**
 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,036 ,000 

N 619 618 618 621 621 621 615 612 586 

13b. Waardering 

straat 

Correlation 

Coefficient 
-,378

**
 -,235

**
 -,446

**
 ,422

**
 1,000 ,740

**
 -,544

**
 ,037 ,089

*
 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,182 ,015 

N 619 618 618 621 621 621 615 612 586 

14b. Waardering 

buurt 

Correlation 

Coefficient 
-,409

**
 -,213

**
 -,431

**
 ,401

**
 ,740

**
 1,000 -,546

**
 ,055 ,092

*
 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,086 ,013 

N 619 618 618 621 621 621 615 612 586 

12f. Ik voel me  

thuis in deze buurt 

Correlation 

Coefficient 
,355

**
 ,255

**
 ,492

**
 -,320

**
 -,544

**
 -,546

**
 1,000 ,088

*
 -,011 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,015 ,398 

N 613 612 612 615 615 615 615 606 580 

22 Opleidingsniveau 

Correlation 

Coefficient 
-,185

**
 -,148

**
 -,079

*
 ,073

*
 ,037 ,055 ,088

*
 1,000 ,379

**
 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,025 ,036 ,182 ,086 ,015 . ,000 

N 610 609 609 612 612 612 606 612 580 

24. Inkomensklasse 

Correlation 

Coefficient 
-,132

**
 -,124

**
 -,064 ,161

**
 ,089

*
 ,092

*
 -,011 ,379

**
 1,000 

Sig. (1-tailed) ,001 ,001 ,062 ,000 ,015 ,013 ,398 ,000 . 

N 584 585 583 586 586 586 580 580 586 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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16b. Ik nodig vaak mensen uit bij mij thuis * 16a. Ik vertel enthousiast over mijn woning op feestjes  

Crosstabulation 16a. Ik vertel enthousiast over mijn woning op feestjes Total 

Zeer mee 
eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 
oneens 

16b. Ik nodig 
vaak mensen 
uit bij mij thuis 

Zeer mee eens 
 27 13 3 0 0 43 

 62,8% 30,2% 7,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Mee eens 
 19 173 68 10 0 270 

 7,0% 64,1% 25,2% 3,7% 0,0% 100,0% 

Neutraal 
 5 62 106 30 5 208 

 2,4% 29,8% 51,0% 14,4% 2,4% 100,0% 

Mee oneens 
 0 20 26 25 6 77 

 0,0% 26,0% 33,8% 32,5% 7,8% 100,0% 

Zeer mee 
oneens 

 1 1 3 3 11 19 

 5,3% 5,3% 15,8% 15,8% 57,9% 100,0% 

Total 
 52 269 206 68 22 617 

 8,4% 43,6% 33,4% 11,0% 3,6% 100,0% 

Tabel 43 , Kruistabel 16a * 16b 

 

16c. Ik ben erg gelukkig met mijn woning * 16a. Ik vertel enthousiast over mijn woning op feestjes  

Crosstabulation 16a. Ik vertel enthousiast over mijn woning op feestjes Total 

Zeer mee 
eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 
oneens 

16c. Ik ben erg 
gelukkig met 
mijn woning 

Zeer mee 
eens 

 43 43 19 0 0 105 

 41,0% 41,0% 18,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Mee eens 
 7 210 92 19 4 332 

 2,1% 63,3% 27,7% 5,7% 1,2% 100,0% 

Neutraal 
 2 15 81 31 9 138 

 1,4% 10,9% 58,7% 22,5% 6,5% 100,0% 

Mee oneens 
 0 0 12 18 3 33 

 0,0% 0,0% 36,4% 54,5% 9,1% 100,0% 

Zeer mee 
oneens 

 0 0 1 2 6 9 

 0,0% 0,0% 11,1% 22,2% 66,7% 100,0% 

Total 
 52 268 205 70 22 617 

 8,4% 43,4% 33,2% 11,3% 3,6% 100,0% 

Tabel 44, Kruistabel 16a * 16c 

 

8b. Waardering woning * 16a. Ik vertel enthousiast over mijn woning op feestjes  

Crosstabulation 16a. Ik vertel enthousiast over mijn woning op feestjes Total 

Zeer mee 
eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 
oneens 

8b. Waardering 
woning 

Onvoldoende 
 1 2 17 15 11 46 

 2,2% 4,3% 37,0% 32,6% 23,9% 100,0% 

Voldoende 
 1 7 42 22 4 76 

 1,3% 9,2% 55,3% 28,9% 5,3% 100,0% 

Ruim 
voldoende 

 8 81 70 22 5 186 

 4,3% 43,5% 37,6% 11,8% 2,7% 100,0% 

Goed 
 23 139 64 10 1 237 

 9,7% 58,6% 27,0% 4,2% 0,4% 100,0% 

Zeer goed 
 19 40 13 1 1 74 

 25,7% 54,1% 17,6% 1,4% 1,4% 100,0% 

Total 
 52 269 206 70 22 619 

 8,4% 43,5% 33,3% 11,3% 3,6% 100,0% 

Tabel 45, Kruistabel 16a * 8b 
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16c. Ik ben erg gelukkig met mijn woning * 16b. Ik nodig vaak mensen uit bij mij thuis Crosstabulation 

 16b. Ik nodig vaak mensen uit bij mij thuis Total 

Zeer mee 
eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 
oneens 

16c. Ik ben erg 
gelukkig met 
mijn woning 

Zeer mee eens 
 33 49 21 3 0 106 

 31,1% 46,2% 19,8% 2,8% 0,0% 100,0% 

Mee eens 
 9 182 105 28 7 331 

 2,7% 55,0% 31,7% 8,5% 2,1% 100,0% 

Neutraal 
 1 35 69 28 5 138 

 0,7% 25,4% 50,0% 20,3% 3,6% 100,0% 

Mee oneens 
 0 5 11 14 2 32 

 0,0% 15,6% 34,4% 43,8% 6,2% 100,0% 

Zeer mee oneens 
 0 0 2 2 5 9 

 0,0% 0,0% 22,2% 22,2% 55,6% 100,0% 

Total 
 43 271 208 75 19 616 

 7,0% 44,0% 33,8% 12,2% 3,1% 100,0% 

Tabel 46, Kruistabel 16b * 16c 

 

12f. Ik voel me thuis in deze buurt * 16c. Ik ben erg gelukkig met mijn woning Crosstabulation 

 16c. Ik ben erg gelukkig met mijn woning Total 

Zeer mee 
eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 
oneens 

12f. Ik voel me 
thuis in deze buurt 

Zeer mee eens 
 38 37 1 0 0 76 

 50,0% 48,7% 1,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

Mee eens 
 59 216 52 12 0 339 

 17,4% 63,7% 15,3% 3,5% 0,0% 100,0% 

Neutraal 
 7 59 58 10 2 136 

 5,1% 43,4% 42,6% 7,4% 1,5% 100,0% 

Mee oneens 
 1 15 20 9 1 46 

 2,2% 32,6% 43,5% 19,6% 2,2% 100,0% 

Zeer mee oneens 
 1 3 4 1 6 15 

 6,7% 20,0% 26,7% 6,7% 40,0% 100,0% 

Total 
 106 330 135 32 9 612 

 17,3% 53,9% 22,1% 5,2% 1,5% 100,0% 

Tabel 47, Kruistabel 16c * 12f 

 

8b. Waardering woning * 16c. Ik ben erg gelukkig met mijn woning Crosstabulation 

 16c. Ik ben erg gelukkig met mijn woning Total 

Zeer mee 
eens 

Mee eens Neutraal Mee 
oneens 

Zeer mee 
oneens 

8b. Waardering 
woning 

Onvoldoende 
 0 10 23 8 5 46 

 0,0% 21,7% 50,0% 17,4% 10,9% 100,0% 

Voldoende 
 2 24 36 13 1 76 

 2,6% 31,6% 47,4% 17,1% 1,3% 100,0% 

Ruim voldoende 
 18 106 52 9 1 186 

 9,7% 57,0% 28,0% 4,8% 0,5% 100,0% 

Goed 
 53 156 22 3 2 236 

 22,5% 66,1% 9,3% 1,3% 0,8% 100,0% 

Zeer goed 
 33 36 5 0 0 74 

 44,6% 48,6% 6,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 
 106 332 138 33 9 618 

 17,2% 53,7% 22,3% 5,3% 1,5% 100,0% 

Tabel 48, Kruistabel 16c * 8b 
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13b. Waardering straat * 16c. Ik ben erg gelukkig met mijn woning Crosstabulation 

 16c. Ik ben erg gelukkig met mijn woning Total 

Zeer mee 
eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 
oneens 

13b. Waardering 
straat 

Onvoldoende 
 4 35 39 15 8 101 

 4,0% 34,7% 38,6% 14,9% 7,9% 100,0% 

Voldoende 
 15 80 53 12 0 160 

 9,4% 50,0% 33,1% 7,5% 0,0% 100,0% 

Ruim voldoende 
 37 140 37 6 0 220 

 16,8% 63,6% 16,8% 2,7% 0,0% 100,0% 

Goed 
 42 67 9 0 1 119 

 35,3% 56,3% 7,6% 0,0% 0,8% 100,0% 

Zeer goed 
 8 10 0 0 0 18 

 44,4% 55,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 
 106 332 138 33 9 618 

 17,2% 53,7% 22,3% 5,3% 1,5% 100,0% 

Tabel 49, Kruistabel 16c * 13b 

 

 

Data behorend bij paragraaf 5.2.3 
 

17a. Meer gaan werken om Slimmer Kopen® woning te kopen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 2 4,0 4,0 4,0 

Nee 48 96,0 96,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

17b. Ik heb een betere baan gevonden in de periode dat ik de woning nog huurde 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 13 26,0 26,0 26,0 

Nee 37 74,0 74,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

17c. Ik ben een studie gaan volgen in de periode dat ik de woning nog huurde 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 7 14,0 14,0 14,0 

Nee 43 86,0 86,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

17d. Ik heb een betere baan gevonden nadat ik de woning heb gekocht  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 10 20,0 20,0 20,0 

Nee 40 80,0 80,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

17e. Ik ben een studie gaan volgen in de periode nadat ik de woning heb gekocht 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 4 8,0 8,0 8,0 

Nee 46 92,0 92,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabel 50, Beschrijvende statistiek carrière 
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Data behorend bij paragraaf 5.2.4 
 

 
Figuur 51, Scatterplot totaalkwaliteit woning (optelsom 6a-6f) * cijfer woning 

 

 Beoordeling 

huurders 

Beoordeling 

slimmer 

kopers 

Beoordeling 

voormalig 

huurders 

6a. Keuken  6,30 8,06 7,94 

6b. Sanitair  6,24 7,72 7,58 

6c. Staat woning  6,51 7,46 7,62 

6d. Vlr&Wandafw  6,18 7,55 7,32 

6e. Buitenkant  6,50 6,97 7,08 

6f. Isolatie nu 6,11 6,76 6,90 

Gemiddelde 

waardering 

6,31 7,42 7,41 

Tabel 52, waardering onderdelen woning 

 

Report 

8. Cijfer woning 

0. Groep Mean N Std. Deviation 

Huurder 6,70 220 1,449 

Slimmer Koper 7,66 351 ,954 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 7,76 50 ,797 

Total 7,33 621 1,233 

Tabel 53, Cijfer woning 
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Correlations 

Spearman's rho 8b 6c 4 0 

 

8b. Waardering woning 

Correlation Coefficient 1,000 ,264** ,222** ,343** 

Sig. (1-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 621 621 621 621 

6c. Verbetering woning 

Correlation Coefficient ,264** 1,000 ,610** ,395** 

Sig. (1-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 621 621 621 621 

4. Aantal verbouwingen 

Correlation Coefficient ,222** ,610** 1,000 ,402** 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 621 621 621 621 

0. Slimmer koper of 

huurder 

Correlation Coefficient ,343** ,395** ,402** 1,000 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 621 621 621 621 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

Tabel 54, Spearman’s rangcorrelatie (1-zijdig getoetst), verbanden tussen ordinale variabelen. Sterkte en richting 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

10a. Cijfer tuin nu  * 0. Groep 317 100,0% 0 0,0% 317 100,0% 

Report 

10a. Cijfer tuin nu 

0. Groep Mean N Std. Deviation 

Huurder 7,06 132 1,386 

Slimmer Koper 6,94 154 2,017 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 7,71 31 1,243 

Total 7,07 317 1,721 

Tabel 55, Cijfer tuin 
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Data behorend bij paragraaf 5.2.5 
 

0. Groep * 12e. Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid Crosstabulation 

 12e. Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid Total 

Zeer mee 

eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 

oneens 

0. Groep 

Huurder 
 9 59 93 37 19 217 

 4,1% 27,2% 42,9% 17,1% 8,8% 100,0% 

Slimmer Koper 
 10 113 140 70 14 347 

 2,9% 32,6% 40,3% 20,2% 4,0% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 3 12 21 12 1 49 

 6,1% 24,5% 42,9% 24,5% 2,0% 100,0% 

Total 
 22 184 254 119 34 613 

 3,6% 30,0% 41,4% 19,4% 5,5% 100,0% 

Tabel 56, resultaten stelling 12e 

 

0. Groep * 12f. Ik voel me thuis in deze buurt Crosstabulation 

 12f. Ik voel me thuis in deze buurt Total 

Zeer mee 

eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 

oneens 

0. Groep 

Huurder 
 27 125 47 12 7 218 

 12,4% 57,3% 21,6% 5,5% 3,2% 100,0% 

Slimmer Koper 
 39 191 78 31 8 347 

 11,2% 55,0% 22,5% 8,9% 2,3% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 11 25 11 3 0 50 

 22,0% 50,0% 22,0% 6,0% 0,0% 100,0% 

Total 
 77 341 136 46 15 615 

 12,5% 55,4% 22,1% 7,5% 2,4% 100,0% 

Tabel 57, resultaten stelling 12f 

 

0. Groep * 12g. Ik voel me verbonden met deze buurt Crosstabulation 

 12g. Ik voel me verbonden met deze buurt Total 

Zeer mee 

eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 

oneens 

0. Groep 

Huurder 
 17 77 86 27 11 218 

 7,8% 35,3% 39,4% 12,4% 5,0% 100,0% 

Slimmer Koper 
 9 86 151 72 30 348 

 2,6% 24,7% 43,4% 20,7% 8,6% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 6 21 13 8 2 50 

 12,0% 42,0% 26,0% 16,0% 4,0% 100,0% 

Total 
 32 184 250 107 43 616 

 5,2% 29,9% 40,6% 17,4% 7,0% 100,0% 

Tabel 58, resultaten stelling 12g 
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0. Groep * 12h. Mijn buurt heeft een goed imago Crosstabulation 

 12h. Mijn buurt heeft een goed imago Total 

Zeer mee 

eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 

oneens 

0. Groep 

Huurder 
 9 67 76 43 14 209 

 4,3% 32,1% 36,4% 20,6% 6,7% 100,0% 

Slimmer Koper 
 15 90 122 82 33 342 

 4,4% 26,3% 35,7% 24,0% 9,6% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 3 13 16 12 4 48 

 6,2% 27,1% 33,3% 25,0% 8,3% 100,0% 

Total 
 27 170 214 137 51 599 

 4,5% 28,4% 35,7% 22,9% 8,5% 100,0% 

Tabel 59, resultaten stelling 12h 

 

0. Groep * 12a. De verkoop van huurwoningen heeft een positief effect gehad op de buurt Crosstabulation 

 12a. De verkoop van huurwoningen heeft een positief effect gehad 

op de buurt 

Total 

Zeer mee 

eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 

oneens 

0. Groep 

Huurder 
 7 38 86 46 20 197 

 3,6% 19,3% 43,7% 23,4% 10,2% 100,0% 

Slimmer Koper 
 23 149 109 14 4 299 

 7,7% 49,8% 36,5% 4,7% 1,3% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 5 16 15 9 2 47 

 10,6% 34,0% 31,9% 19,1% 4,3% 100,0% 

Total 
 35 203 210 69 26 543 

 6,4% 37,4% 38,7% 12,7% 4,8% 100,0% 

Tabel 60, resultaten stelling 12a 

 

0. Groep * 12b. Ik ondervind minder overlast van hangjongeren en luidruchtige mensen op straat 

Crosstabulation 

 12b. Ik ondervind minder overlast van hangjongeren en luidruchtige 

mensen op straat 

Total 

Zeer mee 

eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 

oneens 

0. Groep 

Huurder 
 6 32 79 65 33 215 

 2,8% 14,9% 36,7% 30,2% 15,3% 100,0% 

Slimmer Koper 
 2 28 177 69 21 297 

 0,7% 9,4% 59,6% 23,2% 7,1% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 2 6 20 15 6 49 

 4,1% 12,2% 40,8% 30,6% 12,2% 100,0% 

Total 
 10 66 276 149 60 561 

 1,8% 11,8% 49,2% 26,6% 10,7% 100,0% 

Tabel 61, resultaten stelling 12b 
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0. Groep * 12c. De sfeer op straat is verbeterd met de komst van slimmer kopers Crosstabulation 

 12c. De sfeer op straat is verbeterd met de komst van slimmer 

kopers 

Total 

Zeer mee 

eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 

oneens 

0. Groep 

Huurder 
 5 24 101 52 23 205 

 2,4% 11,7% 49,3% 25,4% 11,2% 100,0% 

Slimmer Koper 
 8 71 162 36 9 286 

 2,8% 24,8% 56,6% 12,6% 3,1% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 3 6 22 15 1 47 

 6,4% 12,8% 46,8% 31,9% 2,1% 100,0% 

Total 
 16 101 285 103 33 538 

 3,0% 18,8% 53,0% 19,1% 6,1% 100,0% 

Tabel 62, resultaten stelling 12c 

 

0. Groep * 12d. De bewoners in mijn straat besteden nu meer zorg aan voortuin en -gevel Crosstabulation 

 12d. De bewoners in mijn straat besteden nu meer zorg aan 

voortuin en -gevel 

Total 

Zeer mee 

eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 

oneens 

0. Groep 

Huurder 
 3 25 82 56 39 205 

 1,5% 12,2% 40,0% 27,3% 19,0% 100,0% 

Slimmer Koper 
 1 36 174 54 16 281 

 0,4% 12,8% 61,9% 19,2% 5,7% 100,0% 

Slimmer Koper (Oud 

Huurder) 

 1 7 24 11 1 44 

 2,3% 15,9% 54,5% 25,0% 2,3% 100,0% 

Total 
 5 68 280 121 56 530 

 0,9% 12,8% 52,8% 22,8% 10,6% 100,0% 

Tabel 63, resultaten stelling 12d 

 

Correlations 

Spearman's rho 12a 12b 12c 12d 

 

12a. De verkoop van  huurwoningen 

heeft een positief effect gehad op 

de buurt 

Correlation Coefficient 1,000 ,315** ,596** ,488** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 543 510 507 495 

12b. Ik ondervind minder overlast 

van hangjongeren en luidruchtige 

mensen op straat 

Correlation Coefficient ,315** 1,000 ,476** ,419** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 510 561 518 513 

12c. De sfeer op straat is verbeterd 

met de komst van slimmer kopers 

Correlation Coefficient ,596** ,476** 1,000 ,587** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 507 518 538 509 

12d. De bewoners in mijn straat 

besteden nu meer zorg aan 

voortuin en -gevel 

Correlation Coefficient ,488
**

 ,419
**

 ,587
**

 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 495 513 509 530 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabel 64, correlatiematrix, samenhang tussen 12a en andere stellingen 
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28. Postcodegebied * 12a. De verkoop van huurwoningen heeft een positief effect gehad op de buurt  

 

 Crosstabulation 

12a. De verkoop van huurwoningen heeft een  

positief effect gehad op de buurt 

Total 

Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 

oneens 

Postcodegebied 

5611K 1 4 4 2 0 11 

5613H 2 6 3 2 0 13 

5616G 1 6 3 3 1 14 

5616H 0 3 6 1 1 11 

5616J 0 11 19 5 1 36 

5616K 0 8 9 7 4 28 

5622J 4 12 6 0 2 24 

5623G 0 3 4 2 1 10 

5625B 2 6 5 2 1 16 

5625C 1 8 10 1 0 20 

5629P 0 0 6 4 1 11 

5642E 1 9 1 0 1 12 

5643M 0 4 11 3 0 18 

5645E 0 7 2 1 1 11 

5653A 1 4 5 0 0 10 

5654L 2 7 2 0 2 13 

Tabel 65, antwoord op stelling 12a: de resultaten per woonwijk, de geluiden van alle bewoners samen 

 

 

28. Postcode * 12a. De verkoop van huurwoningen heeft een positief effect gehad op de buurt Crosstabulation 

 12a. De verkoop van huurwoningen heeft een 

positief effect gehad op de buurt 

Total 

Zeer mee 

eens 

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee 

oneens 

Postcodegebied 

5611K 1 2 2 2 0 7 

5613H 1 1 0 1 0 3 

5616G 0 1 1 2 1 5 

5616H 0 2 2 0 1 5 

5616J 0 3 10 4 0 17 

5616K 0 3 4 6 4 17 

5622J 1 2 2 0 1 6 

5623G 0 0 1 1 1 3 

5625B 1 0 3 2 0 6 

5625C 1 1 4 1 0 7 

5629P 0 0 4 4 1 9 

5642E 0 4 1 0 1 6 

5643M 0 3 10 3 0 16 

5645E 0 3 2 1 0 6 

5653A 0 0 3 0 0 3 

5654L 1 1 0 0 2 4 

Tabel 66, antwoord op stelling 12a: de resultaten per woonwijk met aangebrachte correctie. Uitsluitend de antwoorden 

van de oude bewoners: de huurders en voormalig huurders. 
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Data behorend bij paragraaf 5.2.6 
 

 

19. Voordeel Slimmer Kopen 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Je bent met Slimmer Kopen volledig vrij de woning 

aan te passen 
27 4,3 4,6 4,6 

Je krijgt door de korting meer waar voor je geld 65 10,5 11,1 15,7 

Ook mensen met een bescheiden inkomen kunnen 

een woning kopen 
286 46,1 48,7 64,4 

Je bouwt net als met een gewone woning 

vermogen op doordat je de hypotheek aflost 
27 4,3 4,6 69,0 

Bij waardedaling van de woning wordt het verlies 

gedeeld met Trudo 
20 3,2 3,4 72,4 

Je bent verzekerd van een snelle verkoop als je de 

woning weer wil verkopen 
110 17,7 18,7 91,1 

I.v.m. leeftijd verdiep ik me er niet in 11 1,8 1,9 93,0 

Geen mening (n.v.t.) of anders 16 2,6 2,7 95,7 

Geen (financieel) voordeel voor mij 25 4,0 4,3 100,0 

Total 587 94,5 100,0  

Missing System 34 5,5   

Total 621 100,0   

Tabel 67, Het grootste voordeel van Slimmer Kopen® volgens alle respondenten 

 

18a. Ik vind dat ik vooruit gegaan ben dankzij Slimmer Kopen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Zeer mee eens 52 8,4 13,0 13,0 

Mee eens 217 34,9 54,1 67,1 

Neutraal 101 16,3 25,2 92,3 

Mee oneens 19 3,1 4,7 97,0 

Zeer mee oneens 3 ,5 ,7 97,8 

Weet ik niet 9 1,4 2,2 100,0 

Total 401 64,6 100,0  

Missing System 220 35,4   

Total 621 100,0   

Tabel 68, Zijn de klanten vooruit gegaan dankzij Slimmer Kopen®? 

 

18a. Ik vind dat ik vooruit gegaan ben dankzij Slimmer Kopen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Zeer mee eens 5 10,0 10,0 10,0 

Mee eens 24 48,0 48,0 58,0 

Neutraal 16 32,0 32,0 90,0 

Mee oneens 4 8,0 8,0 98,0 

Weet ik niet 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Tabel 69, Zijn de voormalig huurders vooruit gegaan dankzij Slimmer Kopen®? 
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Ranks 

 0. Groep N Mean Rank Sum of Ranks 

18a. Ik vind dat ik vooruit 

gegaan ben dankzij Slimmer 

Kopen 

Slimmer Koper 351 198,20 69567,50 

Slimmer Koper (Oud Huurder) 50 220,67 11033,50 

Total 401   

Test Statistics
a
 

 18a. Ik vind dat ik vooruit gegaan 

ben dankzij Slimmer Kopen 

Mann-Whitney U 7791,500 

Wilcoxon W 69567,500 

Z -1,414 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,157 

a. Grouping Variable: 0. Groep 

Tabel 70, Mann-Whitney test op gelijke rangorde 

 

Correlations 

Spearman’s rho 18a 12a 6c 16c 15d 

 

18a. Ik vind dat ik vooruit 

gegaan ben dankzij 

Slimmer Kopen 

Correlation Coefficient 1,000 ,301** -,019 ,378** ,272** 

Sig. (1-tailed) . ,000 ,353 ,000 ,000 

N 401 346 401 400 375 

12a. De verkoop van 

huurwoningen heeft een 

positief effect gehad op de 

buurt 

Correlation Coefficient ,301** 1,000 -,260** ,152** ,049 

Sig. (1-tailed) ,000 . ,000 ,002 ,188 

N 346 346 346 345 328 

6c. Verbetering woning 

Correlation Coefficient -,019 -,260** 1,000 -,095* -,083 

Sig. (1-tailed) ,353 ,000 . ,028 ,055 

N 401 346 401 400 375 

16c. Ik ben erg gelukkig 

met mijn woning 

Correlation Coefficient ,378** ,152** -,095* 1,000 ,178** 

Sig. (1-tailed) ,000 ,002 ,028 . ,000 

N 400 345 400 400 374 

15d. Doordat ik gekocht 

heb ben ik er nu al 

financieel op vooruit 

gegaan 

Correlation Coefficient ,272** ,049 -,083 ,178** 1,000 

Sig. (1-tailed) ,000 ,188 ,055 ,000 . 

N 375 328 375 374 375 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

Tabel 71, Spearman’s correlatie coëfficiënten matrix 

 

17y. Bent u bekend met Slimmer Kopen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 186 84,5 84,5 84,5 

Nee 34 15,5 15,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

Tabel 72, Resultaten stelling 17y: Bent u bekend met Slimmer Kopen®? (huurders) 
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17z. Heeft u overwogen deze huurwoning te kopen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 73 39,2 39,2 39,2 

Nee 113 60,8 60,8 100,0 

Total 186 100,0 100,0  

Tabel 73, Resultaten stelling 17z: Heeft u overwogen deze huurwoning te kopen? (huurders) 

 

18z. Rede niet Slimmer Kopen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Stijging woonlasten 9 12,3 12,3 12,3 

Kan woning niet betalen 18 24,7 24,7 37,0 

Wil deze woning niet 3 4,1 4,1 41,1 

Wil niet verantwoordelijk zijn 

voor onderhoud 
4 5,5 5,5 46,6 

Leeftijd (te oud om te kopen) 17 23,3 23,3 69,9 

Onzekerheid op woningmarkt 3 4,1 4,1 74,0 

Voorwaarden SK spraken me 

niet aan 
7 9,6 9,6 83,6 

Combinatie van (bovenstaande) 

redenen 
12 16,4 16,4 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Tabel 74, De redenen waarom men de huurwoning niet kocht 
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BIJLAGE B 
 

 

 

Enquête Slimmer Kopers® en huurders 

 

De originele enquête is opgebouwd uit 14 online pagina’s. Zo komen er minder vragen op een pagina 

te staan en dat geeft de respondent het gevoel dat de enquête kort is. Het programma 

EnquêteViaInternet , waarmee de enquête is opgesteld, heeft daarnaast ook de optiemogelijkheid 

om de voortgang weer te geven. Na het beantwoorden van de vragen op elke pagina, krijgt de 

respondent een cumulatief percentage te zien.  

 

De vragenlijst die Slimmer Kopers® hebben ingevuld is lichtelijk verschillend met die van de huurders. 

Waar de vraagstelling of antwoorden van de huurders afwijken van de kopers enquête, is dat met 

blauw aangegeven.  

 

De routing is met groen aangebracht. Deze opmerkingen staan tussen [vierkante haakjes] en zijn 

onzichtbaar voor de lezer. 

 

Tot slot zijn er vragen die niet voor alle onderzoeksgroepen bedoeld zijn, deze hebben rode ster(ren): 

***  = vraag of antwoordmogelijkheid alleen voor slimmer kopers die zelfde woning eerst huurden 

**    = vraag of antwoordmogelijkheid uitsluitend voor alle slimmer kopers 

*      = vraag of antwoordmogelijkheid uitsluitend voor huurders 

 

De enquête zoals deze is voorgelegd aan de respondenten begint onder de streep. 

 

 

Beste slimmer koper, 

Beste huurder, 

 

 

Welkom bij deze online enquête van Trudo. De vragenlijst bestaat voornamelijk uit eens/oneens 

vragen. Gelieve hierop uw mening te geven. De antwoordmogelijkheden staan aangegeven met 

bolletjes waarvan u er één dient aan te vinken, tenzij anders is aangegeven. Schrijf bij een open 

vraag uw antwoord binnen de aangegeven ruimte. 

 

 

Vul hieronder uw inlogcode in. Deze kunt u terugvinden op de brief die Trudo u heeft 

gestuurd. 

 

 

 

1. In welk jaar heeft u deze Slimmer Kopen woning gekocht? 

1. Sinds welk jaar huurt u deze woning? 

VB110 

2002 
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2. Wat was uw vorige woonsituatie? 

□ Ik huurde deze woning, die nu in mijn eigendom is** 

□ Ik huurde een andere woning 

□ Ik was eigenaar van een andere woning 

□ Ik woonde op kamers 

□ Thuiswonend bij mijn ouders/verzorgers 

□ Anders, namelijk:  

 

 

3. Heeft u aanpassingen en of verbouwingen verricht aan uw huidige woning?  

□ Ja [verder met vraag 4] 

□ Nee [verder met vraag 6] 

 

 

4. Kunt u aangeven welke van de onderstaande zaken u heeft verbouwd of aangepast? (u mag 

meerdere antwoorden aankruisen) [verschijnt uitsluitend als optie “Ja” wordt aangevinkt bij 3] 

□ De badkamer verbouwd / nieuw sanitair geplaatst 

□ De keuken verbouwd / een nieuwe keuken geplaatst 

□ Een aanbouw gebouwd 

□ Een dakkapel gebouwd 

□ Een vaste trap naar de zolder geplaatst 

□ Muren gesloopt voor het creëren van grotere kamers / meer ruimte 

□ Muren gebouwd voor het creëren van meer kamers 

□ Energiebesparende maatregelen (dubbelglas, isolatie) 

□ Andere aanpassingen, namelijk:  

 

 

5a. Welke van de dingen vernoemd bij de vorige vraag had u waarschijnlijk niet 

verbouwd / aangepast als u deze woning zou huren? (u mag meerdere antwoorden 

aankruisen) [verschijnt uitsluitend als optie “Ja” wordt aangevinkt bij 3] 

5a. Welke van de dingen vernoemd bij de vorige vraag had u waarschijnlijk extra 

verbouwd / aangepast als u deze woning zou hebben gekocht? (u mag meerdere 

antwoorden aankruisen) [verschijnt als optie “Ja” wordt aangevinkt bij 3] 

□ Niets 

□ De badkamer 

□ De keuken 

□ De aanbouw 

□ De dakkapel 

□ De vaste trap naar de zolder 

□ Muren gesloopt 

□ Muren bijgebouwd 

□ Energiebesparende maatregelen 

□ Hetgeen ik zelf heb aangegeven 

 

 

Woonde tijdelijk bij mijn vriend(in) 

Schuur gebouwd 
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5b. Heeft u meer verbouwd of aangepast vóórdat of nádat u de woning kocht? *** [verschijnt als 

optie “Ja” wordt aangevinkt bij 3 & optie 1 wordt aangevinkt bij vraag 1] 

□ Vóórdat ik de woning kocht *** 

□ Nadat ik de woning kocht *** 

 

 

De volgende vragen gaan over de waardering van uw woning. 

 

 

6. Beoordeel de kwaliteit van onderstaande zaken van uw woning in de huidige staat. 

Geef een rapportcijfer van 1 tot 10. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De keuken □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Het sanitair □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Bouwkundige staat vd woning □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Wand- en vloerafwerking □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Onderhoud buitenkant woning □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Isolatie □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

7. Beoordeel de kwaliteit van onderstaande zaken van uw woning toen u hier bent komen 

wonen. Geef opnieuw een rapportcijfer van 1 tot 10. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De keuken □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Het sanitair □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Bouwkundige staat vd woning □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Wand- en vloerafwerking □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Onderhoud buitenkant woning □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Isolatie □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

8. Wat voor cijfer geeft u voor uw woning? (rapportcijfer tussen 1 en 10) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Waardering woning □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

9. Heeft u een privé buitenruimte? 

□ Ja, ik heb een tuin [  verder met 10, slaat 11 over ] 

□ Ja, ik heb een balkon [  verder met 11, slaat 10 over ] 

□ Ja, ik heb een tuin en balkon [  verder met 10 en 11 ] 

□ Nee [ verder met vraag 12 ] 

□ Anders, namelijk: 

 

 

Woonerf 
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10. Wat voor cijfer geeft u voor uw huidige tuin en welk cijfer zou u de tuin geven toen u hier 

bent komen wonen? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Waardering tuin nu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Waardering tuin toen □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

11. Wat voor cijfer geeft u voor uw huidige balkon en welk cijfer zou u het balkon geven toen 

u hier bent komen wonen? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Waardering balkon nu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Waardering balkon toen □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

De volgende vragen gaan over uw straat en buurt. 

 

 

12. Beoordeel de volgende stellingen. 

 Zeer 

eens 

      

Eens 

  

Neutraal 

  

Oneens 

Zeer 

oneens 

Weet ik 

niet 

De verkoop van huurwoningen heeft een 

positief effect gehad op de buurt 

□ □ □ □ □ □ 

Ik ondervind minder overlast van 

hangjongeren en luidruchtige mensen op 

straat dan toen ik hier kwam wonen 

□ □ □ □ □ □ 

De sfeer op straat is verbeterd met de 

komst van nieuwe bewoners die hier een 

huis kochten 

□ □ □ □ □ □ 

De bewoners in mijn straat besteden nu 

meer zorg aan de voortuin en de 

voorgevel van de woning dan toen ik hier 

kwam wonen 

□ □ □ □ □ □ 

Ik woon in een gezellige buurt & veel 

saamhorigheid 

□ □ □ □ □ □ 

Ik voel me thuis in deze buurt □ □ □ □ □ □ 

Ik voel me verbonden met deze buurt □ □ □ □ □ □ 

Mijn buurt heeft een goed imago □ □ □ □ □ □ 
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13. Wat voor cijfer geeft u voor uw straat? (rapportcijfer tussen 1 en 10) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Waardering straat □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

14. Wat voor cijfer geeft u voor uw buurt? (rapportcijfer tussen 1 en 10) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Waardering buurt □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

De volgende vraag gaat over uw woonlasten. 

 

 

15. Beoordeel onderstaande stellingen. 

 Zeer 

eens 

      

Eens 

  

Neutraal 

  

Oneens 

Zeer 

oneens 

Weet ik 

niet 

Ik vind het lastig om elke maand financieel 

rond te komen 

□ □ □ □ □ □ 

De maandelijkse woonlasten zijn hoog □ □ □ □ □ □ 

Ik verwacht dat ik door te kopen er beter 

voorsta over 10 jaar dan wanneer ik zou 

huren 

Ik verwacht dat ik door te huren er beter 

voorsta over 10 jaar dan wanneer ik zou 

kopen 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

Doordat ik een huis heb gekocht ben ik er 

nu al financieel op vooruit gegaan ** 

□ □ □ □ □ □ 

 

 

De volgende vraag gaat over hoe u uw woning ervaart. 

 

 

16. Beoordeel onderstaande stellingen. 

 Zeer 

eens 

      

Eens 

  

Neutraal 

  

Oneens 

Zeer 

oneens 

Weet ik 

niet 

Ik vertel graag enthousiast over mijn 

woning als ik op een feestje ben 

□ □ □ □ □ □ 

Ik nodig vaak mensen uit bij mij thuis □ □ □ □ □ □ 

Ik ben erg gelukkig met mijn woning □ □ □ □ □ □ 
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De volgende vraag gaat over uw carrière. [ NIET VOOR HUURDERS ] 

 

 

17. Beantwoord onderstaande vragen met ja of nee.** + *** 

     Ja Nee 

Ik ben meer gaan werken om deze Slimmer Kopen® woning te kunnen kopen** □ □ 

Ik heb een betere baan gevonden in de periode dat ik de woning nog huurde*** □ □ 

Ik ben een studie gaan volgen in de periode dat ik de woning nog huurde*** □ □ 

Ik heb een betere baan gevonden nadat ik de woning heb gekocht** □ □ 

Ik ben een studie gaan volgen in de periode nadat ik de woning heb gekocht** □ □ 

 

 

De volgende vragen gaan over Slimmer Kopen® [ VERSCHILLENDE ROUTING VOOR HUURDERS EN 

KOPERS] 

 

 

18. Beoordeel de volgende stelling. ** 

 Zeer 

eens 

      

Eens 

  

Neutraal 

  

Oneens 

Zeer 

oneens 

Weet ik 

niet 

Ik vind dat ik vooruit gegaan ben 

dankzij Slimmer Kopen® ** 

□ □ □ □ □ □ 

 

 

17a. Bent u bekend met Slimmer Kopen®? * 

□ Ja * [verder met vraag 17b] 

□ Nee * [Verder met vraag 20] 

 

 

17b. Heeft u overwogen deze huurwoning te kopen? * 

□ Ja * [verder met vraag 18] 

□ Nee * [verder met vraag 19] 

 

 

18. Waarom bent u niet gaan Slimmer Kopen®? (u mag meerder antwoorden aankruisen) * 

□ In verband met een stijging van de woonlasten * 

□ Ik kan de woning niet betalen / kopen * 

□ Ik wil deze woning niet kopen *  

□ Ik wil niet zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de woning *  

□ Ik ben al te oud om nog te kopen *  

□ Vanwege onzekerheid op de koopwoningenmarkt * 

□ De Slimmer Kopen® voorwaarden spraken mij niet aan * 

□ Anders, namelijk:         * 

 
Mijn echtgenote wil niet 
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19. Wat ziet u als het belangrijkste voordeel van Slimmer Kopen? 

□ Je bent met Slimmer Kopen® volledig vrij de woning aan te passen 

□ Je krijgt door de korting meer waar voor je geld 

□ Ook mensen met een bescheiden inkomen kunnen een woning kopen 

□ Je bouwt net als met een gewone woning vermogen op doordat je de hypotheek aflost 

□ Bij waardedaling van de woning wordt het verlies gedeeld met Trudo 

□ Je bent verzekerd van een snelle verkoop als je de woning weer wil verkopen 

□ Anders, namelijk:          

 

 

Tot slot stellen wij een aantal vragen over uw huishouden. 

 

 

20. Wat is de samenstelling van uw huishouden? 

□ Alleenstaand 

□ 2 Persoonshuishouden 

□ Gezin met thuiswonend(e) kind(eren) 

□ Alleenstaand met kind(eren) 

□ Anders 

 

 

21. Wat is uw geboortejaar? 

 

 

 

22. Wat is de hoogste opleiding die u afgerond heeft? 

□ Basisschool 

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

□ Lager beroepsonderwijs (Ambachtsschool, LTS, LHNO, Huishoudschool, LEAO, LAS) 

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

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

□ Hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs (HTS, HEAO, HBO, Universiteit) 

 

 

23. Welke situatie is op u en uw eventuele partner van toepassing? (u mag meerdere antwoorden 

aankruisen) [2e kolom verschijnt alleen als optie 2 of 3 wordt aangevinkt bij 20] 

              

Ik 

Mijn 

partner 

Werk fulltime □ □ 

Werk parttime □ □ 

Arbeidsongeschikt □ □ 

Werkzoekend □ □ 

Met pensioen of VUT □ □ 

Doe vrijwilligerswerk □ □ 

Studeer □ □ 

Ik zie geen voordeel 

1977 
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24. Wat is uw totale geschatte maandelijkse netto inkomen? 

24. Wat is uw totale geschatte maandelijkse netto inkomen (dat van u en partner samen)? 

[2e vraagstelling verschijnt als optie 2 of 3 wordt aangevinkt bij 20] 

□ Beneden de €1000 netto per maand 

□ Tussen de €1000 en €1500 per maand 

□ Tussen de €1500 en €2000 per maand 

□ Tussen de €2000 en €2500 per maand 

□ Tussen de €2500 en €3000 per maand 

□ Tussen de €3000 en €3500 per maand 

□ Tussen de €3500 en €4000 per maand 

□ Meer dan €4000 netto per maand 

 

 

25. Verwacht u dat uw maandelijkse netto inkomen over vijf jaar is gestegen, gedaald of gelijk zal 

blijven? 

25. Verwacht u dat uw maandelijkse netto inkomen (dat van u en uw partner samen) 

over vijf jaar is gestegen, gedaald of gelijk zal blijven?  

[2e vraagstelling verschijnt als optie 2 of 3 wordt aangevinkt bij 20] 

□ Gestegen 

□ Zal ongeveer gelijk blijven 

□ Gedaald 
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BIJLAGE C 
 

 

 

Uitnodigende brief Slimmer Kopers® en huurders 

 

Op de pagina’s hierachter zijn de brieven te zien zoals deze via woningcorporatie Trudo naar haar 

klanten verstuurd zijn. Er is een variant voor de Slimmer Kopers en een variant voor de huurders. De 

eerste brief is verstuurd op donderdag 15 maart 2012. De herinneringsbrief is vrijdag 23 maart op de 

post gedaan.  

 

De naam, het adres en de postcode van de klanten in de voorbeeldbrieven zijn allen fictief. De 

gegevens van de woningcorporatie zijn wel juist. 
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Onderwerp 

Het Trudo Slimmer Kopen® onderzoek 

 

Doe mee en win een iPod Nano (8GB + touchscreen)! 

Ga naar www.trudo.nl/onderzoek 

 

Inlogcode enquête: xxxxx 

Eindhoven, 8 maart 2012 

Kenmerk: 001211 / 12.0002671 

Behandeld door: J. van Wagenberg 

M.N.A. Verhoeven 

Eindhovensche Baan 99 

5688 ZZ EINDHOVEN 

 

Beste Slimmer Koper, 

 

Trudo wil mensen helpen vooruit te komen in het leven. In hun wonen en werken, hun leren en vrije tijd… 

Supporting People noemen we dat. Een van de middelen die we daarvoor inzetten, is Slimmer Kopen®. Maar 

werkt het ook? Bent u een tevreden Slimmer Koper? Zijn er door Slimmer Kopen® dingen positief veranderd? 

Voor uzelf? Voor uw buurt?  

 

Om een antwoord te krijgen op dergelijke belangrijke vragen, verricht Toby van Baast voor het afronden van 

zijn studie aan de Radboud Universiteit Nijmegen momenteel voor Trudo een onderzoek. Onderdeel daarvan is 

een enquête onder huurders. We zouden het erg op prijs stellen als u hieraan mee wil werken. Het kost u maar 

een minuut of vijf, u helpt Toby en Trudo en… u maakt kans op één van de vier iPod Nano’s die we onder de 

deelnemers verloten! 

 

Doet u mee? Fijn! De enquête kan via internet worden ingevuld. Ga hiervoor naar de website 

www.trudo.nl/onderzoek, klik vervolgens op de button “Ik ben huurder” en vul uw inlogcode in. Deze code 

vindt u bovenaan deze brief. 

 

We benadrukken dat de gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit onderzoek gebruikt zullen 

worden.  

 

De vragenlijst graag uiterlijk 25 maart 2012 invullen. Als u tot een van de gelukkige prijswinnaars behoort, krijgt 

u hiervan uiterlijk eind april persoonlijk bericht. Na afloop van het onderzoek (naar verwachting Juni 2012) zal 

Toby van Baast kort de resultaten presenteren op onze website www.slimmerkopen.nl. Ook zullen daar de 

postcodes plus huisnummers van de prijswinnaars bekend worden gemaakt.  

 

Indien u nog vragen heeft, kunt u per email (xxxxxxxx@trudo.nl) contact opnemen met Toby van Baast. 

 

Namens Toby en Trudo bedankt voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Trudo 

 

Ir. Jos van Wagenberg MM 

Vastgoed Beleid 

Stichting Trudo 

Postbus 360  5600 AJ Eindhoven 

www.trudo.nl KvK 17024183 

http://www.trudo.nl/onderzoek
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Onderwerp 

Het Trudo Slimmer Kopen® onderzoek 

 

Doe mee en win een iPod Nano (8GB + touchscreen)! 

Ga naar www.trudo.nl/onderzoek 

 

Inlogcode enquête: xxxxx 

Eindhoven, 8 maart 2012 

Kenmerk: 001211 / 12.0002671 

Behandeld door: J. van Wagenberg 

A.P.M. de Vries 

Eindhovensche Baan 97 

5688 ZZ EINDHOVEN 

 

Beste huurder, 

 

Trudo wil mensen helpen vooruit te komen in het leven. In hun wonen en werken, hun leren en vrije tijd… 

Supporting People noemen we dat. Een van de middelen die we daarvoor inzetten, is Slimmer Kopen®. Maar 

werkt het ook? Bent u een tevreden huurder? Zijn er door Slimmer Kopen® in uw buurt dingen positief 

veranderd? Misschien ook voor uzelf?  

 

Om een antwoord te krijgen op dergelijke belangrijke vragen, verricht Toby van Baast voor het afronden van 

zijn studie aan de Radboud Universiteit Nijmegen momenteel voor Trudo een onderzoek. Onderdeel daarvan is 

een enquête onder huurders. We zouden het erg op prijs stellen als u hieraan mee wil werken. Het kost u maar 

een minuut of vijf, u helpt Toby en Trudo en… u maakt kans op één van de vier iPod Nano’s die we onder de 

deelnemers verloten! 

 

Doet u mee? Fijn! De enquête kan via internet worden ingevuld. Ga hiervoor naar de website 

www.trudo.nl/onderzoek, klik vervolgens op de button “Ik ben huurder” en vul uw inlogcode in. Deze code 

vindt u bovenaan deze brief. 

 

We benadrukken dat de gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit onderzoek gebruikt zullen 

worden.  

 

De vragenlijst graag uiterlijk 25 maart 2012 invullen. Als u tot een van de gelukkige prijswinnaars behoort, krijgt 

u hiervan uiterlijk eind april persoonlijk bericht. Na afloop van het onderzoek (naar verwachting Juni 2012) zal 

Toby van Baast kort de resultaten presenteren op onze website www.slimmerkopen.nl. Ook zullen daar de 

postcodes plus huisnummers van de prijswinnaars bekend worden gemaakt.  

 

Indien u nog vragen heeft, kunt u per email (xxxxxxxx@trudo.nl) contact opnemen met Toby van Baast. 

 

Namens Toby en Trudo bedankt voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Trudo 

 

Ir. Jos van Wagenberg MM 

Vastgoed Beleid 

Stichting Trudo 

Postbus 360  5600 AJ Eindhoven 

www.trudo.nl KvK 17024183 

http://www.trudo.nl/onderzoek
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BIJLAGE D 
 

 

 

Lijst van variabelen die gebruikt zijn in SPSS 

 

Naam variabele Label Niveau Range van antwoorden 
groep_0 0. Groep Nominaal 3 opties, huurders, slimmer 

kopers en voormalig 
huurders 

groep_h_of_sk_0 0. Slimmer koper of huurder Nominaal 2 opties, koper of huurder 

groep_OenN_bewoners_0 0. Oude of nieuwe bewoners Nominaal 2 opties, oude bewoner of 
nieuwe bewoner 

jaren_woonachtig_1 1. Jaren woonachtig Interval Geen begrenzing 

vorige_woonsit_2 2. Vorige woonsituatie Nominaal 5 opties 

verb_janee_3 3. Verbouwd ja nee Nominaal 2 opties, ja & nee 

verb_aantal_4interval 4a. Verbouwingen aantal Interval Geen begrenzing 

verb_aantal_4ordinaal 4b. Verbouwingen ordinaal Ordinaal 5 opties, geen, één, twee, 
drie en vier of meer 

verbouw_voorna_sk_5b 5b. Verbouwen voor of na koop Nominaal 3 opties, ja, nee & weet ik 
niet 

score_Woning_Nu_6a 6a. Totaalkwaliteit woning nu Ordinaal Waarde van > 6 en < 60 

kwaliteit_Woning_6b 6b. Totaalkwaliteit woning 
verschil 

Ordinaal Waarde van > -60 en < 60 

verbetering_Woning_6c 6c. Verbetering woning Ordinaal 4 opties, verslechterd - sterk 
verbeterd 

score_Woning_Toen_7 7. Totaalkwaliteit woning toen Ordinaal Waarde van > 6 en < 60 

cijfwoning_8a 8a. Cijfer woning Ordinaal Waarde van 1 t/m 10 

cijfwoning_8b_ordinaal 8b. Waardering woning Ordinaal 5 opties, onvoldoende t/m 
zeer goed 

prive_buitenruimte_9a 9a. Privé buitenruimte Nominaal 2 opties, ja & nee 

Woningtype_9b 9b. Woningtype Nominaal 2 opties, appartement of 
eengezinswoning  

tuin_nu_10a 10a. Cijfer tuin nu Ordinaal Waarde van 1 t/m 10 

tuin_nu_10b_ordinaal 10b. Waardering tuin Ordinaal 5 opties, onvoldoende t/m 
zeer goed 

tuin_toen_10z 10z. Cijfer tuin toen Ordinaal Waarde van 1 t/m 10 

buurteffect_imago_12a 12a. De verkoop van 
huurwoningen heeft een positief 
effect gehad op de buurt 

Ordinaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 

buurteffect_overlast_12b 12b. Ik ondervind minder 
overlast van hangjongeren en 
luidruchtige mensen op straat 

Ordinaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 

buurteffect_sfeer_12c 12c. De sfeer op straat is 
verbeterd met de komst van 
slimmer kopers 

Ordinaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 

buurteffect_voortuin_12d 12d. De bewoners in mijn straat 
besteden nu meer zorg aan 
voortuin en -gevel 

Ordinaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 

saamhorigheid_12e 12e. Ik woon in een gezellige 
buurt met veel saamhorigheid 

Ordinaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 
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thuisvoelen_12f 12f. Ik voel me thuis in deze 
buurt 

Ordinaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 

verbonden_12g 12g. Ik voel me verbonden met 
deze buurt 

Ordinaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 

imago_12h 12h. Mijn buurt heeft een goed 
imago 

Ordinaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 

straat_13a_cijfer 13a. Cijfer straat Ordinaal Waarde van 1 t/m 10 

straat_13b_ordinaal 13b. Waardering straat Ordinaal 5 opties, onvoldoende t/m 
zeer goed 

buurt_14_cijfer 14a. Cijfer buurt Ordinaal Waarde van 1 t/m 10 

buurt_14b_ordinaal 14b. Waardering buurt Ordinaal 5 opties, onvoldoende t/m 
zeer goed 

woonlasten_15a 15a. Ik vind het lastig om elke 
maand rond te komen 

Ordinaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 

woonlasten_15b 15b. De maandelijkse 
woonlasten zijn hoog 

Ordinaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 

woonlasten_15c 15c. Verwacht dat ik er door te 
huren/kopen over 10 jaar beter 
voor sta 

Ordinaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 

koopkracht_15d 15d. Doordat ik gekocht heb ben 
ik er nu al financieel op vooruit 
gegaan 

Ordinaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 

trots_16a 16a. Ik vertel enthousiast over 
mijn woning op feestjes 

Ordinaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 

succes_16b 16b. Ik nodig vaak mensen uit bij 
mij thuis 

Ordinaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 

geluk_16c 16c. Ik ben erg gelukkig met mijn 
woning 

Ordinaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 

carrire_17a 17a. Meer gaan werken om 
Slimmer Kopen woning te 
kopen? 

Nominaal 2 opties, ja & nee 

carrire_17b 17b. Ik heb een betere baan 
gevonden in de periode dat ik de 
woning nog huurde 

Nominaal 2 opties, ja & nee 

carrire_17c 17c. Ik ben een studie gaan 
volgen in de periode dat ik de 
woning nog huurde 

Nominaal 2 opties, ja & nee 

carrire_17d 17d. Ik heb een betere baan 
gevonden nadat ik de woning 
heb gekocht 

Nominaal 2 opties, ja & nee 

carrire_17
e
 17

e
. Ik ben een studie gaan 

volgen in de periode nadat ik de 
woning heb gekocht 

Nominaal 2 opties, ja & nee 

bekend_sk_17y 17y. Bent u bekend met Slimmer 
Kopen? 

Nominaal 2 opties, ja & nee 

overwogen_sk_17z 17z. Heeft u overwogen deze 
huurwoning te kopen? 

Nominaal 2 opties, ja & nee 

rede_niet_sk_18z 18z. Rede niet Slimmer Kopen Nominaal 8 opties 

vooruitgaan_sk_18a 18a. Ik vind dat ik vooruit gegaan 
ben dankzij Slimmer Kopen 

Nominaal Waarde van  1 t/m 5,  zeer 
eens - zeer oneens 

bel_vrdeel_19 19. Voordeel Slimmer Kopen Nominaal 9 opties 

samenst_hh_20 20. Samenstelling huishouden Nominaal 5 opties 

leeftijd_21 21. Leeftijd Interval Geen begrenzing 

opleidingsniveau_22 22. Opleidingsniveau Ordinaal Waarde van  1 t/m 3,  
laag - gemiddeld - hoog 
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arbeidssituatie_23 23. Arbeidssituatie 
(hoofdhuurder) 

Nominaal 5 opties 

inkomen_24 24. Inkomensklasse Ordinaal Waarde van  1 t/m 4,  
zeer laag  - hoog 

verwacht_inkomen_25 25. Verwacht inkomen Nominaal Waarde van  1 t/m 3,  
stijgen - dalen 

naam_26 26. Naam Nominaal Niet van toepassing 

adres_27 27. Adres Nominaal Niet van toepassing 

postcode_28 28. Postcode Nominaal Niet van toepassing 

postcodegebied_29 29. Postcodegebied Nominaal Niet van toepassing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


