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“Ik zoek een leuke koopwoning, Maar ik heb geen haast met het vinden van een eigen woning en wacht tot
ik wat leuks en betaalbaars voorbij zie komen waar ik interesse in heb. Tot dan ben ik nog aan het sparen en
mijn ouders vinden het ook niet erg dat ik nog thuis woon. Misschien zal ik eerder en sneller een huis zoeken
als ik een leuke vriendin heb gevonden! Tot dan is het sparen en rustig kijken of ik iets leuks tegen kom!”
Kevin (22)

“Graag wil ik wel op de hoogte blijven op het gebied van de toekomstige
ontwikkelingen op de woningmarkt.”
Faja (22)

“Ik ben vader van 3 zonen (26, 24 en 21). Alle 3 zijn ze min of meer op zoek naar een woning. Maar die zijn te
duur. Ik vind dat er slecht beleid is gevoerd om zo weinig starterswoningen te bouwen. Nu heb ik ze het advies
gegeven om te wachten, de huizenprijzen zakken toch wel. Dus, er moeten goedkope woningen gebouwd
worden. Er is bouwgrond genoeg.”
Paul

“Natuurlijk is de prijs een belangrijk iets. De prijs/ kwaliteitverhouding moet zijn. De starterswoningen van nu
vind ik hoog geprijsd. Ook groenvoorziening vind ik belangrijk voor zowel het beeld van de wijk en ik zou niet
willen wonen in een woonwijk die er uit ziet als in de stad. Dicht bij elkaar gepropt. De wijk "Hoogeland" is een
woonwijk die ik bijvoorbeeld mooi vind. Het woerdblok ook, maar daarbij vind ik het jammer dat elk stukje groen
wat er over was nu wordt volgebouwd. Er moet ruimte zijn voor een perkje of een strook gras.”
Samantha (22)

“Momenteel woon ik nog thuis. Na mijn vervolgstudie (over een jaar of 2) wil ik serieus voor
een
koopwoning
gaan
kijken
samen
met
mijn
vriend.
Mijn persoonlijke wensen voor een woning zijn:




Bij voorkeur een woning in Naaldwijk en centraal gelegen in een rustige buurt.
Supermarkt in de nabije omgeving.
Een gezinsbuurt vind ik gezellig en levendig. (eengezinswoningen) mogelijkheden
waar kinderen veilig kunnen spelen.
Een tuin op het zuidwesten met privacy, geen flat vlak achter mijn tuin zodat
iedereen bij je binnen kijkt.”
Annet (23)
“Ik ben tot op heden ook nog helemaal niet bezig geweest om op zoek
te gaan naar een eigen woning, wellicht zal dit veranderen over circa 1
a 1,5 jaar.”
Marcel (26)
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Starterswoningen in Naaldwijk
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Voorwoord
Voor u ligt de afstudeerscriptie “Klaar voor de start”. Een onderzoek naar de woonwensen van
starters op de woningmarkt. Vanaf het moment dat ik in 2010 besloot de masteropleiding Real Estate
Management & Development aan de Technische Universiteit Eindhoven te gaan volgen, heb ik met
de gedachte rond gelopen iets te willen betekenen voor deze doelgroep in de streek waar ik ben
opgegroeid, Westland. Veel van mijn vrienden, bekenden en ikzelf komen erachter dat het als starter
op de woningmarkt in Westland lastig is om een geschikte woning te kunnen vinden.
Ik ben dan ook erg dankbaar voor de kans die Gemeente Westland mij geboden heeft om mijn eigen
dilemma’s en dat van mijn generatiegenoten te analyseren. In het bijzonder de afdeling Ruimte
Economie en Duurzaamheid. Buiten het uitvoeren van mijn onderzoek heb ik de afgelopen acht
maanden veel nieuwe ervaringen opgedaan en een goede indruk gekregen hoe het er binnen een
gemeentelijke organisatie aan toe gaat. Buiten de vele behulpzame collega’s gaat mijn speciale dank
uit naar de cluster volkshuisvesting waarbij ik mijn begeleider drs. C.H.L. Rovers in het bijzonder
noem. De vele discussies over alle facetten binnen volkshuisvesting heb ik als zeer waardevol
ervaren.
Mijn dank gaat uit naar mijn begeleider van de Technische Universiteit Eindhoven. De kritische blik
en de bemoedigende woorden van dr. W.J.M. Heijs zijn voor mij zeer waardevol geweest. Veel
bewondering heb ik voor de accuratesse waarmee mijn stukken bij elke bespreking waren
gecorrigeerd. Dit heeft zeker een positieve invloed gehad op de kwaliteit van mijn scriptie.
Tot slot kan ik u vertellen dat mijn persoonlijke startershuisvestingsvraagstuk is beantwoord. Op 1
februari hebben mijn vriendin en ik de sleutel gekregen van ons appartement in Naaldwijk.
Ik wens u veel leesplezier.

's‐Gravenzande/Eindhoven, maart 2013
Ben van der Hoeven
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Samenvatting
Doelstelling
Dit onderzoeksrapport richt zich op de woonwensen en de concessies in de woonwensen van
koopstarters. Hiervoor is onderzoek gedaan onder koopstarters in gemeente Westland. De
doelstelling van het onderzoek luidt:
Inzichtelijk maken van de woonwensen met beïnvloedende variabelen van (potentiële) koopstarters in
Nederland in het algemeen en gemeente Westland in het bijzonder; hierbij bekijken wat de verbanden
zijn tussen deze variabelen en concessies die (potentiële) koopstarters (bereid zijn te) doen in hun
woonwensen.
De achterliggende doelstelling is om aanbevelingen te doen aan Gemeente Westland die er voor
zouden kunnen zorgen de kansen voor starters op de woningmarkt in Westland te vergroten.
Woningmarkt
De Nederlandse woningmarkt is gebaseerd op doorstroming. Tot 2008 bleven de woningprijzen
stijgen en konden huiseigenaren gemakkelijk voldoende hypotheek krijgen. Op dit moment is dit
vaak niet meer het geval waardoor huiseigenaren niet meer kunnen of willen verhuizen. Starters
kunnen een belangrijke rol spelen bij het weer op gang brengen van de doorstroming op de
woningmarkt. Zodra zij een bestaande woning kopen kan de huidige eigenaar van deze woning
doorstromen naar een andere koopwoning. Echter, starters kunnen tegenwoordig minder lenen dan
voorheen waardoor er voor hen minder koopwoningen bereikbaar zijn. De wooncarrière starten in
een sociale huurwoning behoort, vanwege de in 2011 door Europese Unie ingestelde inkomensgrens,
vaak ook niet tot de opties voor starters. Tevens is in Nederland de particuliere huursector erg klein.
Hierdoor zijn veel starters genoodzaakt direct vanuit het ouderlijk huis een woning te kopen. Zij
hebben dan meestal nog niet voldoende financiële middelen om een woning te kunnen kopen die
aan hun wensen voldoet. De Nederlandse overheid probeert de woningmarkt te beïnvloeden en te
stimuleren door maatregelen zoals: hypotheekrenteaftrek, verlaging van overdrachtsbelasting en
nationale hypotheekgarantie. Gemeenten proberen onder andere met behulp van het ruimtelijke
ordeningsbeleid het aanbod voor starters te vergroten. Het uitgeven van startersleningen door
gemeenten kan de stap voor starters op de lokale woningmarkt vergemakkelijken. Ook de verkoop
van sociale huurwoningen door woningcorporaties draagt hier aan bij.
Er zijn in Nederland grote regionale verschillen op de woningmarkt die samenhangen met onder
andere de woningvoorraad en de bevolkingssamenstelling. Naast de regionale verschillen hebben
starters elk hun eigen achtergrond met daarbij hun persoonlijke woonwensen. De keuzeruimte van
woningen voor koopstarters is afhankelijk van het beschikbare aanbod in een regio. Dit is ook
afhankelijk van wat zij te besteden hebben. Sluit dit niet op elkaar aan dan moeten starters
concessies doen in hun woonwensen. De kansen om een geschikte en betaalbare woning te vinden
zijn voor starters in sommige regio’s van Nederland klein. Er wordt gesteld dat dit ook voor starters in
Westland geldt.
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Onderzoeksopzet
1. Het onderzoek is gestart met een literatuurstudie naar de woonwensen en concessies in
woonwensen van starters in het algemeen.
2. Vervolgens zijn om kwalitatief inzicht te krijgen in de Westlandse woningmarkt, interviews
afgenomen met acht stakeholders op de Westlandse woningmarkt.
3. Om tot een kwalitatief inzicht te komen van de woonwensen van (potentiële) koopstarters in
gemeente Westland zijn 14 interviews gehouden met personen uit deze groep.
4. Tot slot zijn om tot kwantitatief inzicht te komen enquêtes verspreid onder potentiële
koopstarters en reeds verhuisde koopstarters in gemeente Westland. Deze starters staan of
stonden ingeschreven in het woningzoekendensysteem nieuwbouwkoopwoningen van
Gemeente Westland. In totaal bevat het kwantitatieve onderzoek 352 respondenten.
Conceptueel model
In dit onderzoek zijn (potentiële) koopstarters de onderzoekseenheden. Hiermee worden mensen
bedoeld die willen verhuizen naar een zelfstandige koopwoning of dat recentelijk gedaan hebben en
hierbij geen zelfstandige woning achterlaten.

Hoofdvragen
De voor dit onderzoek geldende hoofdvragen zijn:
1. Wat zijn de woonwensen van (potentiële) koopstarters?
2. Wat zijn de concessies die (potentiële) koopstarters (bereid zijn te) doen in hun
oorspronkelijke woonwensen?
3. Welke factoren zijn van invloed op de woonwensen van (potentiële) koopstarters en wat zijn
de verbanden?
4. Welke factoren zijn van invloed op de concessies die (potentiële) koopstarters (bereid zijn te)
doen in hun oorspronkelijke woonwensen en wat zijn de verbanden?
5. Hoe gelden de bovenstaande vier vragen voor (potentiële) koopstarters in gemeente
Westland?
Kwalitatief onderzoek: starters en hun woonwensen
Starters bevinden zich in een fase waarin veel veranderingen optreden. Tegenwoordig hebben
jongeren sterker de behoefte om zich te ontplooien en te genieten van het leven dan in het verleden.
Hierdoor hebben starters minder eigen vermogen opgebouwd. De combinatie van alle woonwensen,
het ideaalbeeld, is in de praktijk niet betaalbaar voor starters.
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Allereerst zullen er concessies gedaan worden in de woonwensen waardoor er een wensenpakket
ontstaat dat meer realistisch is, het aspiratiebeeld. Met het aspiratiebeeld gaan starters actief op
zoek naar een woning en komen uiteindelijk tot een definitieve woningkeuze waarin zij nog
aanvullende concessies hebben moeten doen. In welke mate het aspiratiebeeld gerealiseerd kan
worden, hangt in eerste instantie af van de financiële middelen die het toekomstig huishouden heeft.
Het bedrag dat een starter maximaal aan hypotheek kan krijgen is vaak niet voldoende om een
woning die voldoet aan het aspiratiebeeld te kunnen kopen. Daarnaast zijn zij afhankelijk van het
betaalbare aanbod aan woningen in de gewenste regio op het moment van zoeken. De kansen
kunnen worden vergroot door langer bij de ouders te blijven wonen waardoor er meer financiële
middelen vergaard kunnen worden en/of langer gezocht kan worden naar een geschikte woning. In
de Randstad zijn de woningprijzen van kwalitatief betere woningen hoger maar hebben starters vaak
meer te besteden. Tevens vormen starters hun woonwensen op basis van de aanwezige woningen in
de regio, met name het type en de eigendomsvorm van de woning.
Vrijwel elke variabele die van invloed is op de woonwensen en de concessies hierin van starters heeft
een relatie met de financiële mogelijkheden. De meest beïnvloedende variabelen, gevonden in de
literatuur, zijn de huishoudsamenstelling, het opleidingsniveau, de leeftijd, het eigen vermogen en de
financiële ondersteuning van de ouders/derden. De woongeschiedenis van een starter speelt ook
een rol in het bepalen van de woonwensen. Een starter baseert zijn woonwensen onder andere op
ervaringen in en rond het ouderlijk huis.
Uit de bestudeerde literatuur blijkt dat de belangrijkste woonwensen van starters betrekking hebben
op: het woningtype, de grootte, de eigendomsvorm, de prijs en de locatie van de woning. Starters in
landelijke gebieden die gaan samenwonen hebben vaak de voorkeur voor een eengezins
koopwoning, terwijl jonge alleenstaande starters in een stedelijk gebied meer de voorkeur geven aan
een meergezinswoning.
De woonomgeving is ook van belang in de keuze voor een woning. Starters willen, volgens diverse
literatuur, graag wonen in een veilige omgeving waar het levendig is en sociale contacten gelegd en
onderhouden kunnen worden. Ook vinden starters het belangrijk dat zij op korte afstand van de
dagelijkse voorzieningen wonen. De belangrijkste woonwensen waar koopstarters (liever) geen
concessies in doen hebben betrekking op de regio en de woonplaats waar men wil wonen.
Kwalitatief onderzoek: gemeente Westland
Gemeente Westland, gelegen in het zuidwesten van de provincie Zuid‐Holland, heeft iets meer dan
100.000 inwoners verdeeld over elf woonkernen. De woningvoorraad in Westland bestaat voor ruim
80 procent uit koopwoningen. Ongeveer 70 procent van de Westlandse woningvoorraad bestaat uit
eengezinswoningen. Gemiddeld in Nederland liggen deze verhoudingen aanzienlijk lager.
De vraagprijs van woningen is in Westland hoger dan gemiddeld in Nederland. Tot aan een vraagprijs
van €150.000,‐ is het woningaanbod in Westland vrijwel nihil. In omliggende gemeenten, onder
andere Den Haag en Rijswijk, worden tot deze prijs voldoende meergezinswoningen aangeboden.
Ook tot €200.000,‐ is er aanzienlijk meer aanbod in omliggende gemeenten van Westland. Dit zijn
voornamelijk meergezinswoningen. Tevens is er in Westland een grote overlap in de vraagprijzen van
meergezins‐ en eengezinswoningen.
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Er staan in Westland op dit moment veel nieuwbouwwoningen gepland waarvan de bouw ervan
vrijwel allemaal is uitgesteld. In Westland worden nieuwbouwkoopwoningen toegewezen via een
woningzoekendenregister dat wordt beheerd door de Gemeente. Van invloed op de Westlandse
koopwoningmarkt is de verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties. Vanwege de
lage vraagprijs zijn deze woningen aantrekkelijk voor koopstarters.
Kwalitatief onderzoek: starters in Westland
De meeste Westlandse starters zoeken ondanks de goedkopere woningprijzen in aangrenzende
gemeenten over het algemeen een woning in Westland. De meeste geïnterviewde starters gaven aan
de woonplaats belangrijk te vinden in de keuze van een woning. De meeste starters in Westland zijn
bereid om naar het woningaanbod in naastgelegen woonplaatsen te kijken. Diverse stakeholders zien
dat Westlandse jongeren zich, ten opzichte van jongeren in het verleden, minder krampachtig
vasthouden aan de woonkern waar zij zijn opgegroeid bij het zoeken naar een woning.
Jongeren in Westland hebben volgens de geïnterviewde stakeholders vaak voldoende ruimte in het
ouderlijk huis. Tevens stellen starters de koop van een woning uit doordat ze bijvoorbeeld langer
studeren of omdat ze een tijdje willen reizen. Tevens komt het regelmatig voor in Westland dat de
ouders hun kinderen helpen met het financieren van de woning. De meeste koopstarters in Westland
kopen volgens stakeholders een woning met z'n tweeën.
De woningvoorraad bestaat in Westland voornamelijk uit eengezins koopwoningen. Dit is van invloed
op de woonwensen van starters. De geïnterviewde starters in Westland in dit onderzoek wensen
vaak een eengezins koopwoning als hun eerste woning. Het liefst willen zij een nieuwbouwwoning
kopen. Ook kopen deze starters graag iets voor de langere termijn. Vooral starters die (gaan)
samenwonen zoeken meteen een woning waar gezinsuitbreiding mogelijk is. Geïnterviewde starters
die samen gaan wonen geven aan een rustige kindvriendelijke wijk te wensen. Alleenstaande starters
geven vaker de voorkeur aan een appartement. Dit komt in sommige gevallen doordat zij zich bewust
zijn van het bereikbare aanbod. Veel starters in Westland wonen het liefst op een locatie dichtbij het
centrum, waar de dagelijkse voorzieningen in de buurt zijn. Uit gesprekken met potentiële starters in
Westland komt naar voren dat de woningen in Westland als duur worden ervaren. Zeker als er nog
geen sprake is van een vaste relatie, overwegen Westlandse koopstarters langer bij hun ouders te
blijven wonen.
Kwantitatief onderzoek: respondenten
De respondenten van het kwantitatieve onderzoek zijn tussen de 18 en 30 jaar oud. De gemiddelde
leeftijd van de respondenten is 23,9 jaar waarbij de helft tussen de 22 en 24 jaar is. De mannelijke
respondenten zijn gemiddeld twee jaar ouder dan de vrouwelijke respondenten. De verdeling tussen
de respondenten naar verhouding met het inwonersaantal uit de woonkernen in Westland laat zien
dat de resultaten van de steekproef meer geldig zijn voor koopstarters uit ‘s‐Gravenzande, Naaldwijk
en De Lier en minder voor koopstarters uit Wateringen, Monster en de kleinere woonkernen.
106 (30,1%) Respondenten wonen alleen of verwacht alleen te gaan wonen. 193 (54,8%)
Respondenten zijn gaan samenwonen of verwacht te gaan samenwonen. Een aanzienlijk deel (69,7%)
heeft spaargeld ingebracht of verwacht spaargeld in te brengen bij de aankoop van een woning. Van
de respondenten wonen of woonden er 190 (54,0%) bij de ouders in een eengezins rijtjes woning en
106 (30,1%) in een vrijstaande woning. Opvallend weinig respondenten (5) zijn opgegroeid in een
meergezinswoning. Meer dan de helft van de respondenten is opgegroeid in een woonwijk nabij het
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centrum van de woonplaats. Uit het kwantitatieve onderzoek komt ook naar voren dat bijna
driekwart van de starters zich sterk verbonden voelt met Westland. De helft van de starters geeft aan
sterk verbonden te zijn met de woonkern waar zij zijn opgegroeid.
Kwantitatief onderzoek: woonwensen
Meeste starters wensen een woning tussen €150.000,‐ en €200.000,‐ (40%) gevolgd door een woning
tussen €200.000,‐ en €250.000,‐ (34%). Iets meer dan de helft van de starters wenst in een
eengezinswoning te wonen en één derde in een meergezinswoning. Circa 30 procent van de starters
in Westland wenst een woning met een grootte tussen 75m² en 100m². Ongeveer de helft van de
starters wenst voor een periode tot zes jaar in de eerste koopwoning te blijven wonen en de ander
helft langer dan zes jaar. 70% Van de starters wenst dan ook veel tot redelijke mogelijkheden van de
woning om mee te kunnen groeien met eventuele gezinsuitbreiding. Hetzelfde deel wenst een goed
onderhouden woning te kopen. Ongeveer 40% wenst een nieuwbouwwoning en ongeveer 20%
wenst een bestaande woning.
Twee derde van de starters in Westland wenst in een woonwijk nabij het centrum te wonen.
Ongeveer een derde van de geënquêteerde starters heeft de voorkeur om binnen 10 minuten
loopafstand vanaf de dagelijkse voorzieningen te wonen. De meeste starters wensen overwegend
laagbouw in de woonwijk van hun woning. Ook geven veel starters aan liever tussen dezelfde type
mensen en mensen met dezelfde culturele afkomst te wonen. Het allerbelangrijkste van de
woonomgeving vinden starters dat zij in een veilige wijk wonen.
Tussen potentiële starters en reeds verhuisde starters zijn een aantal verschillen te zien in hun
wensen van de eerste woning. Potentiële starters wensen minder vaak aan in meergezinswoning te
wonen dan reeds verhuisde starters. Reeds verhuisde starters geven aan relatief vaker genoegen te
nemen met een matig onderhouden woning dan potentiële starters. Potentiële starters wensen in
verhouding minder vaak een bestaande woning dan reeds verhuisde starters. Reeds verhuisde
starters wensen vaker voor een kortere periode in de eerste woning te wonen dan potentiële
starters. Dit is ook terug te zien in de gewenste meegroeimogelijkheden. Reeds verhuisde starters
wensen vaker minder mogelijkheden van de woning om mee te groeien met eventuele
gezinsuitbreiding dan potentiële starters.
Kwantitatief onderzoek: concessies in woonwensen
Uit de enquête resultaten komt naar voren dat koopstarters in Westland het minst bereid zijn om
concessies te doen het als het gaat om het gewenste onderhoudsniveau, aantal slaapkamers/grootte
van de woning, prijs, eigendomsvorm, veiligheid in de wijk, regio (Westland) en woonplaats. Het
meest bereid tot het doen van concessies met betrekking tot de woning zijn de respondenten als het
gaat om het gewenste materiaal van de buitenkozijnen, badkamer, periode bewoning en de wens
voor een nieuwbouw of bestaande woning. Het meest bereid tot het doen van concessies met
betrekking tot de woonomgeving zijn starters op het gebied van de openbare ruimte en bebouwing
in de wijk. Reeds verhuisde starters realiseren significant vaker een bestaande woning dan dat zij
wensten op het moment dat ze op zoek gingen naar hun eerste woning. Ook komen zij vaker in een
woonomgeving terecht waarin meer verschillende typen mensen en meer mensen in verschillende
levensfasen wonen dan dat zij aanvankelijk gewenst hadden.
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De bereidheid tot (gedeeltelijk) opgeven van de meeste woonwensen is bij potentiële starters groter
dan bij reeds verhuisde starters. Tevens geven reeds verhuisde starters bij veel woonwensen vaker
aan (liever) geen concessies te willen doen.
Kwantitatief onderzoek: beïnvloedende factoren op de woonwensen en concessies in woonwensen
De beïnvloedende factoren op de woonwensen en concessies in woonwensen van koopstarters die
uit het kwalitatieve onderzoek blijken en in de enquête zijn meegenomen zijn: leeftijd, geslacht,
inkomen, inbreng spaargeld, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau, verbondenheid met de regio
(Westland) en de woonplaats, woonsituatie bij de ouders en verhuisurgentie. Veel van deze factoren
hebben een indirect verband met de financiële mogelijkheden van koopstarters. De hoogte van het
inkomen heeft een sterke invloed op de woonwensen en concessies in woonwensen van de
respondenten uit de enquête. Daarnaast speelt de huishoudsamenstelling een grote rol van
betekenis in het vormen van woonwensen en het doen van concessies hierin. Het gegeven dat
samenwonende starters significant vaker een hoger (gezamenlijk) inkomen hebben dan
alleenwonende starters heeft hier veel invloed op.
Het geslacht van de koopstarter heeft invloed op de mate van bereidheid tot concessies. Vrouwen
geven vaker aan niet te willen afwijken van hun oorspronkelijke wensen. Ook de oudere
respondenten doen vaker liever geen concessies in hun woonwensen dan de jongere respondenten.
Conclusies
In de literatuur wordt gesteld dat starters die (verwachten te gaan) samenwonen op latere leeftijd
het ouderlijk huis verlaten. Uit de enquêteresultaten is echter gebleken dat jongere koopstarters
significant vaker het ouderlijk huis verlaten om samen te gaan wonen en dat oudere starters vaker
alleen gaan wonen. Ook wordt er in de literatuur verondersteld dat oudere starters vaker meer te
besteden hebben doordat zij meer vermogen en een hoger inkomen hebben dan jongere starters. Dit
blijkt echter niet uit de enquêteresultaten. Blijkbaar willen starters die gaan samenwonen eerder het
ouderlijk huis verlaten en kunnen zij, doordat zij meestal twee inkomens hebben meer financiële
mogelijkheden hebben, gemakkelijker een koopwoning aanschaffen. Voor alleenstaande starters is
dit vaak lastiger. Dit kan de reden zijn dat volgens diverse stakeholders de meeste starters in
Westland een woning met z’n tweeën kopen of willen kopen en dat alleenstaande starters in
Westland op latere leeftijd het ouderlijk huis verlaten.
Diverse literatuurbronnen melden een verschil in leeftijd tussen mannen en vrouwen op het tijdstip
dat zij uit huis gaan. Ook zouden vrouwen vaker gaan samenwonen. De vrouwelijke reeds verhuisde
starters uit de enquête zijn gemiddeld twee jaar jonger dan de mannelijke reeds verhuisde starters
op het moment dat zij het ouderlijk huis verlieten. Uit de enquête blijkt tevens dat vrouwen
inderdaad vaker (verwachten te) gaan samenwonen dan mannen.
Uit de literatuur en de enquêteresultaten blijkt dat starters vaak niet bereid zijn tot het doen van
concessie in de gewenste eigendomsvorm. Uit de enquête blijkt echter wel dat meer dan een derde
van de starters, zodra zij geen geschikte koopwoning in Westland kunnen vinden, open staan om
tijdelijk een woning (particulier) te huren. Ook een langer verblijf bij de ouders is voor ongeveer 45
procent van de starters een optie.
Een woning tot €150.000,‐ is vrijwel niet te vinden in Westland terwijl bijna een kwart van de
alleenstaande starters in deze prijsklasse een woning zoekt. Bijna 60 procent van de geënquêteerde
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alleenstaande starters wenst een woning tussen €150.000,‐ en €200.000,‐. Samenwonende starters
hebben een duurdere wens, bijna de helft van deze groep wenst een woning tussen €200.000,‐ en
€250.000,‐. Ook starters met een hoog inkomen wensen vaker een woning boven €200.000,‐ dan
starters met een laag inkomen. Zij wensen voor dit bedrag meestal een eengezinswoning. Starters
doen liever geen concessies in de prijs en het woningtype van de woning, met name vrouwen.
67 Procent van de alleenstaande starters wenst een meergezinswoning en slechts 18 procent van de
samenwonenden. In totaal wenst 55 procent van de koopstarters in Westland een eengezinswoning.
Dit is aanzienlijk meer dan de wens van starters algemeen in Nederland. Hierin doen veel starters
vaak liever geen concessie. Alleenwonende starters wensen aanzienlijk vaker een kleinere woning.
Samenwonende starters wensen vaker een grotere woning. In verhouding is er in Westland
significant minder aanbod van woningen tot 100m² dan dat starters wensen.
Volgens de bestudeerde literatuur en de geïnterviewde stakeholders op de Westlandse woningmarkt
kopen starters graag iets voor de langere termijn. Dit blijkt ook uit de enquête. Alleenwonende
starters wensen voor een kortere periode in hun eerste woning te blijven wonen dan samenwonende
starters. Ook starters met een laag inkomen wensen vaker voor een kortere periode in hun eerste
woning te blijven wonen dan starters met een hoog inkomen. De meeste Westlandse
samenwonende starters wensen ook goede mogelijkheden van de woning om te kunnen meegroeien
met eventuele gezinsuitbreiding. Ook wensen vrouwen vaker veel meegroeimogelijkheden dan
mannen.
40 Procent van de geënquêteerde starters wenst een nieuwbouwwoning. Een zelfde deel van de
starters heeft daarin geen voorkeur. Het is een wens waarin veel starters bereid zijn concessies te
doen. Dit kan komen door het geringe aanbod aan nieuwbouwwoningen geschikt voor starters de
afgelopen jaren.
Ongeveer 65 procent van de starters wenst in de woonkern te blijven wonen waar zij zijn opgegroeid.
Aan Naaldwijk wordt door starters het meeste van alle kernen de eerste voorkeur gegeven. Onder de
potentiële koopstarters wordt Naaldwijk ook het vaakste genoemd als tweede voorkeur gevolgd
door ‘s‐Gravenzande. Starters die sterk verbonden zijn met Westland wensen relatief vaker dezelfde
type mensen en mensen met dezelfde culturele afkomst in de wijk dan starters die minder sterk
verbonden zijn met Westland.
De locatie heeft volgens meerdere literatuurbronnen een grote invloed op de keuze van een woning
bij starters. Maar liefst twee derde van de starters in Westland uit het kwantitatieve onderzoek
wenst in een woonwijk nabij het centrum te wonen. Van de respondenten die in of rond het centrum
van een woonkern wensen te wonen, wonen de ouders vaak ook op eenzelfde soort locatie. Starters
met deze wens doen, ten opzichte van starters met de wens voor een andere locatie, hier in de
meeste gevallen liever geen concessies in. Veel alleenstaande en samenwonende starters geven aan
liever tussen dezelfde type mensen en mensen met dezelfde culturele afkomst te wonen. Hier is men
echter vaak wel bereid om concessies in te doen, met name samenwonende starters.
In tegenstelling tot wat de stakeholders en diverse literatuurbronnen beweren, geven de meeste
starters aan de woning zelf het belangrijkste aspect te vinden bij hun woningkeuze, gevolgd door de
woonplaats en als laatste pas de woonomgeving rond de woning. Door stakeholders op de
Westlandse woningmarkt wordt de woonomgeving als belangrijkste aspect voor starters genoemd.
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De gemeente veronderstelt dat de woonwensen van starters in Westland afwijken met dat van
starters in omliggende (veelal stedelijke) gemeenten. In Westland wensen veel koopstarters een
duurdere woning dan het goedkoopste segment. Dit kan er op duiden, samen met de hoge mate van
lokale verbondenheid, de wens voor een koopwoning, een eengezinswoning en een woning voor de
langere termijn, dat Westlandse koopstarters getypeerd kunnen worden als starters in landelijke
gebieden in Nederland zoals in voorgaande onderzoeken is gesteld.
Aanbevelingen
Aan Gemeente Westland is de aanbeveling gedaan de bouw voor Westlandse starters voornamelijk
te concentreren in Naaldwijk en ‘s‐Gravenzande. Buiten dat dit de grootste woonkernen zijn binnen
de gemeente hebben veel starters uit de eigen woonkern de wens om daar te wonen. Ook veel
starters uit andere woonkernen geven de eerste of tweede voorkeur aan Naaldwijk en in iets
mindere mate aan ’s‐Gravenzande. Doordat veel starters uit De Lier en Maasdijk de wens hebben in
de eigen woonplaats te blijven wonen is het aan te bevelen ook in deze twee kernen te bouwen voor
eigen inwoners. Volgens diverse stakeholders zijn kleinschalige projecten in de dorpskernen populair
onder jonge mensen. Deze kunnen vanwege de populariteit en de kleinschaligheid eerder
gerealiseerd worden dan projecten op uitleglocaties aan de rand van een dorpskern.
Het is aan te bevelen onderscheid te maken tussen alleenstaande koopstarters en samenwonende
koopstarters. Er dient rekening gehouden te worden dat veel samenwonende starters in Westland
het belangrijk vinden om voldoende meegroeimogelijkheden te hebben voor eventuele
gezinsuitbreiding en voor een langere periode in hun eerste koopwoning wensen te blijven wonen.
Alleenstaande starters wensen vaak een goedkopere woning waar zij voor een kortere periode willen
wonen. Het heeft de aanbeveling te kijken naar mogelijkheden om de garantie te bieden aan deze
starters dat zij met zekerheid de woning kunnen doorverkopen. Tevens heeft het de aanbeveling om
meer woningen toe te voegen aan de particuliere verhuursector tot ongeveer €800,‐ per maand.
Hierdoor kunnen starters een eerste stap maken waarna zij binnen een aantal jaar kunnen
doorstromen naar een koopwoning. Ook kan er gekeken worden om in samenwerking met
woningcorporaties starters eerst een huurwoning aan te bieden die zij later kunnen kopen. Meer dan
een derde van de geënquêteerde koopstarters heeft op dit moment interesse in een huurwoning
wanneer zij nog geen geschikte koopwoning binnen hun budget in Westland kunnen vinden. Tot slot
is het aan te bevelen het woningbouwprogramma van Gemeente Westland te actualiseren naar de
huidige marktsituatie en wensen van de inwoners. Voor wat betreft koopstarters kan dit onderzoek
daarvoor de onderlegger zijn.
Aanbevelingen vervolgonderzoek
Gezien de problematiek behandeld in dit onderzoek heeft het de aanbeveling om een
vervolgonderzoek te doen naar de specifieke financiële middelen van starters. Daarnaast is
verdiepend onderzoek naar het woningkeuzeproces van starters een interessante aanvulling op de
kennis van deze doelgroep. De invloed van de huidige financiële crisis op het keuzegedrag en de
woonwensen van starters is daarbij een interessant onderwerp. Ook de omstandigheden waaronder
starters besluiten een woning te kopen of te huren is een onderwerp die het onderzoeken waard is.
Dit onderzoek gaat voornamelijk in op koopstarters in landelijke gebieden. Om een zo volledig
mogelijk beeld te hebben van de woonwensen en concessies in woonwensen van starters in
Nederland heeft het de aanbeveling verdiepend onderzoek te doen naar huurstarters in landelijke
gebieden en naar huur‐ en koopstarters in stedelijke gebieden.
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1.

Inleiding

1.1.

Aanleiding

1.1.1.

Algemeen

Een dak boven het hoofd wordt in Nederland als een grondrecht beschouwd. De Nederlandse
overheid wil dat iedereen de kans krijgt een eigen woning te kopen, ook mensen met een laag
inkomen, waaronder veel starters. Voor starters is het echter in veel regio's in Nederland lastig de
stap naar een koopwoning te maken. Starters beschikken vaak nog niet over voldoende financiële
middelen om hun gewenste woning te kunnen kopen (de Jong, 2008; Kromhout, Smeulders, &
Scheele‐Goedhart, 2010).
De huidige prijsdaling van woningen zou moeten leiden tot een betere bereikbaarheid voor starters
op de koopwoningmarkt maar de strengere criteria voor hypotheekverstrekking staan hier tegenover
(Elsinga, de Jong‐Tennekes, & van der Heijden, 2011; Rabobank, 2009). Tevens is in het
begrotingsakkoord van april 2012 aangekondigd dat de regels voor hypotheekrenteaftrek strenger
worden vanaf 2013. Er kan vanaf dat moment alleen nog maar aanspraak gemaakt worden op
hypotheekrenteaftrek als wordt gekozen voor een annuïtaire hypotheekvorm. Hierbij zijn de
aflossingsverplichtingen in het begin hoger dan bij andere hypotheekvormen waardoor het starters
op de woningmarkt moeilijker gemaakt wordt (Bovenberg & Jacobs, 2012; z24.nl, 2012). Deze
maatregel is overgenomen in het regeerakkoord van oktober 2012 (Rutte & Samsom, 2012). Het
NVB1 (2012) stelt dat veel jonge potentiële koopstarters vanaf 2010 ontmoedigd zijn geraakt doordat
zij niet voldoende meer kunnen lenen en hierdoor het uit huis gaan vaak nog even uitstellen.
Naast de lastige situatie voor starters op de Nederlandse koopmarkt zijn er voor deze groep de
afgelopen jaren ook negatieve ontwikkelingen in de huursector aan de gang. De door Europa in 2011
gestelde inkomensgrens2 voor sociale huurwoningen, waarbij maximaal 10% van de huurwoningen
aan gezinnen met een verzamelinkomen boven deze grens toebedeeld mogen worden, maakt het
voor een grote groep mensen met een middeninkomen, waaronder veel starters, ook moeilijk een
(sociale) huurwoning te huren (de Jong, 2008; Kromhout, Smeulders, & Scheele‐Goedhart, 2010;
Berkhout & Leidelmeijer, 2012).
Er zijn in Nederland regionale verschillen op de woningmarkt die samenhangen met onder andere de
woningvoorraad en de bevolkingssamenstelling (Hillebrand, 2011; Visser & van Dam, 2006). Naast de
regionale verschillen hebben de starters elk hun eigen achtergrond met daarbij hun persoonlijke
woonwensen (Kruythoff, 1991). Onder andere van belang bij het vormen van woonwensen is het feit
of een starter een woning zoekt voor alleen zichzelf of van plan is te gaan samenwonen (Dol &
Boumeester, 2008).
Zoals al eerder beschreven dalen op dit moment de huizenprijzen in Nederland. Huizenbezitters met
een verhuiswens willen, in tegenstelling tot het verleden, er zeker van zijn dat hun huis is verkocht
voordat zij een nieuwe woning kopen (van Hoek & Koning, 2012). Starters bezitten nog geen eigen

1

Nederlandse vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB, 2012)

2

De door Europa inkomensgrens voor sociale huurwoningen is gesteld op een verzamelinkomen tot en met € 34.085,‐
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woning en kunnen hierdoor een belangrijke rol spelen bij het weer op gang brengen van de
woningmarkt. Zodra starters een bestaande woning kopen, kan de verkopende partij een nieuwe
woning aanschaffen en zo verder. Op deze manier ontstaat er een verhuisketen die zorgt voor
doorstroming op de woningmarkt (van Hoek & Koning, 2012; Pitty, 2011; NVB, 2012; Elsinga, Haffner,
& van der Heijden, 2008; Ministerie van BZK, 2011).
1.1.2.

Westland

Zoals in de vorige paragraaf beschreven zijn de kansen voor starters in sommige regio's klein. Er
wordt gesteld dat dit ook voor veel starters in Westland geldt. Gemeente Westland is geïnteresseerd
in de situatie van starters in haar gemeente en in het feit of dit afwijkt van starters in het algemeen.
Gemeente Westland heeft iets meer dan 100.000 inwoners verdeeld over elf woonkernen. De
gemeente ligt ingeklemd tussen de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft, Midden‐Delfland en de
Noordzee. "Wonen in Westland is wonen in de Randstad, maar onderscheidt zich van omliggende
gemeenten" (Gemeente Westland, 2008b). In het bijzonder wordt de sociale cohesie tussen de
inwoners van de gemeente genoemd. Westland is een gebied dat midden in de Randstad ligt maar
een dorpse uitstraling heeft (Gemeente Westland, 2008a).
De dorpse uitstraling is terug te zien in de voorkeuren van starters in Westland. Zo blijkt onder
andere uit de Kernpublicatie van Stadsgewest Haaglanden (2010), die gebaseerd is op het WoON
onderzoek 20093, dat ten opzichte van het landelijk gemiddelde meer starters in Westland
geïnteresseerd zijn in een grondgebonden woning. Ook blijkt dat een koopwoning onder starters in
Westland veruit de meest gewenste eigendomsvorm is terwijl dit gemiddeld in Nederland niet zo
uitgesproken is. Uit de kernpublicatie blijkt tevens dat in Westland meer dan driekwart van de
verhuisgeneigde starters de voorkeur geeft aan een woning binnen de gemeentegrenzen
(Stadsgewest Haaglanden, 2010).
Dat bovenstaande voorkeuren afhankelijk zijn van het woningaanbod valt te verwachten. Uit
Westland in cijfers (ABF Research, 2012) blijkt namelijk dat het overgrote deel (70%) van de
woningvoorraad in Westland uit koopwoningen bestaat en ruim 80% een eengezinswoning is.
Gemiddeld zijn in Nederland deze verhoudingen aanzienlijk lager. Tevens is de gemiddelde WOZ4‐
waarde van de Westlandse woningen hoger dan gemiddeld in Nederland. Het kopen van een woning
in Westland vereist dus een grotere financiële draagkracht dan in veel andere gemeenten in
Nederland. Het aanbod van woningen, geschikt voor huishoudens met een laag‐ en middeninkomen,
is in Westland gering terwijl in omliggende gemeenten meer goedkopere koopwoningen aangeboden
worden. Starters in Westland moeten tijdens hun zoektocht naar een zelfstandige woning concessies
doen in hun woonwensen, blijven langer bij hun ouders wonen of gaan buiten de gemeentegrenzen
kijken (Gemeente Westland, 2012).
Gemeente Westland is zich bewust dat starters uiterst belangrijk zijn voor de sociale cohesie in de
gemeenschap en het boeken van economische vooruitgang. Het beleid behelst onder andere
jongeren betere kansen te bieden hun wooncarrière te starten in Westland en jonge huishoudens
3

De resultaten in WoON 2009 zijn op basis van een steekproefsgewijze enquête onder huishoudens in heel Nederland en zijn hierdoor
indicatief van aard (WoON, 2009).

4

WOZ: Waardering Onroerende Zaken
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aan de gemeente te binden. Zij wil voorkomen dat deze jongeren vertrekken naar andere gemeenten
(Gemeente Westland, 2008b). Mede hierdoor wil Gemeente Westland de situatie op de
woningmarkt van deze groep en hun voorkeuren in kaart brengen om vervolgens op basis van de
verkregen inzichten (beleids)maatregelen te kunnen nemen.

1.2.

Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek luidt: Inzichtelijk maken van de woonwensen met beïnvloedende
variabelen van (potentiële) koopstarters in Nederland in het algemeen en Westland in het bijzonder;
hierbij bekijken wat de verbanden zijn tussen deze variabelen en concessies die (potentiële)
koopstarters (bereid zijn te) doen in hun woonwensen.
Op basis van de resultaten voortvloeiend uit de uitwerking van de bovenstaande doelstelling zal er
een beleidsadvies uitgebracht worden aan Gemeente Westland met als doel maatregelen aan te
dragen die er voor zouden kunnen zorgen de kansen voor koopstarters op de woningmarkt in
Westland te vergroten.
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1.3.

Probleemstelling

1.3.1.

Conceptueel model

Het conceptueel model (figuur 1) is een grafische weergave van variabelen en verbanden die tussen
de verschillende variabelen in het onderzoek verondersteld worden. De onafhankelijke variabelen
staan aan de linkerkant van het model (financiële mogelijkheden, bereikbaar woningaanbod en
persoons‐/huishoudvariabelen). De afhankelijke variabele staat aan de rechterkant van het model
(concessies in woonwensen). In het model is te zien dat alle variabelen een relatie veronderstellen
met de intermediërende variabele woonwensen van starters. Vervolgens heeft deze variabele, samen
met de onafhankelijke variabelen weer invloed op de afhankelijke variabele concessies in
woonwensen van starters.

Figuur 1 Conceptueel model

In dit onderzoek zijn (potentiële) koopstarters de onderzoekseenheden. Hiermee worden mensen
bedoeld die willen verhuizen naar een zelfstandige koopwoning of dat recentelijk gedaan hebben en
hierbij geen zelfstandige woning achterlaten. Mensen die (willen) verhuizen naar een zelfstandige
huurwoning en mensen die vanuit een zelfstandige huurwoning (willen) verhuizen naar een
zelfstandige koopwoning zijn in dit onderzoek niet meegenomen.
Het conceptueel model is zowel van toepassing op starters in het algemeen als op starters in
Westland. Het vormt de basis voor het opstellen van de onderzoeksvragen.
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1.3.2.

Onderzoeksvragen

De gestelde doelstelling (zie paragraaf 1.2) is in deze paragraaf vertaald in een vijftal hoofdvragen. De
hoofdvragen zijn uitgesplitst in deelvragen.
Hoofdvragen
De voor dit onderzoek geldende hoofdvragen zijn:
1. Wat zijn de woonwensen van (potentiële) koopstarters?
2. Wat zijn de concessies die (potentiële) koopstarters (bereid zijn te) doen in hun
oorspronkelijke woonwensen?
3. Welke factoren zijn van invloed op de woonwensen van (potentiële) koopstarters en wat zijn
de verbanden?
4. Welke factoren zijn van invloed op de concessies die (potentiële) koopstarters (bereid zijn te)
doen in hun oorspronkelijke woonwensen en wat zijn de verbanden?
5. Hoe gelden de bovenstaande vier vragen voor (potentiële) koopstarters in gemeente
Westland?
Deelvragen
Met behulp van de onderstaande deelvragen kunnen de hoofdvragen beantwoord worden:
1. Wat zijn de financiële mogelijkheden van (potentiële) koopstarters?
2. Wat is het bereikbare woningaanbod voor (potentiële) koopstarters?
3. Welke persoons‐/huishoudvariabelen zijn mogelijk van invloed op de woonwensen van
(potentiële) koopstarters?
4. Welke woonwensen hebben (potentiële) koopstarters?
5. Wat is de invloed van de financiële mogelijkheden van (potentiële) koopstarters op hun
woonwensen?
6. Wat is de invloed van het bereikbare woningaanbod voor (potentiële) koopstarters op hun
woonwensen?
7. Wat is de invloed van persoons‐/huishoudvariabelen voor (potentiële) koopstarters op hun
woonwensen?
8. Welke concessies zijn (potentiële) koopstarters bereid te doen in hun woonwensen?
9. Wat is de invloed van de financiële mogelijkheden van (potentiële) koopstarters op de
concessies die zij (bereid zijn te) doen in hun woonwensen?
10. Wat is de invloed van het bereikbare woningaanbod voor (potentiële) koopstarters op de
concessies die zij (bereid zijn te) doen in hun woonwensen?
11. Wat is de invloed van persoons‐/huishoudvariabelen op de concessies die (potentiële)
koopstarters (bereid zijn te) doen in hun woonwensen?
12. Wat is het verband tussen de woonwensen van (potentiële) koopstarters met de concessies
die zij (bereid zijn te) doen in deze woonwensen?
De antwoorden op bovenstaande deelvragen zullen dienen om hoofdvraag 1, 2, 3 en 4 te
beantwoorden. Door de bovenstaande deelvragen vervolgens specifiek aan starters in Westland te
stellen zal hoofdvraag 5 worden beantwoord.
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1.4.

Onderzoeksopzet

Figuur 2 Schematische onderzoeksopzet

Er is al veel onderzocht en geschreven over starters en de Nederlandse woningmarkt. Om inzicht te
krijgen van starters in het algemeen is het onderzoek gestart met een literatuurstudie. Tijdens deze
fase is gekeken naar de eigenschappen en de woonwensen van (potentiële) starters, de concessies
die zij doen in hun woonwensen en de factoren die hierop van invloed zijn. Ook de Nederlandse
woningmarkt voor koopstarters is tijdens de literatuurstudie bekeken.
Om tot een goed kwalitatief inzicht te komen in de Westlandse woningmarkt zijn interviews
afgenomen met een aantal stakeholders op de Westlandse woningmarkt. Van elke fase in het
bouwplanvormingsproces zijn stakeholders ondervraagd naar hun inzichten in de Westlandse
woningmarkt en de positie van starters hierin. Om aanvullend op het literatuuronderzoek tot een
kwalitatief inzicht te komen van de woonwensen van (potentiële) koopstarters zijn interviews
gehouden met personen uit deze groep in Westland. Het doel hiervan is eventuele aanvullende en
invloedrijke woonwensen en factoren hierop in Westland te ontdekken. Deze interviews zijn
gehouden onder potentiële koopstarters en reeds verhuisde koopstarters. Aan potentiële
koopstarters is gevraagd welke woonwensen zij belangrijk en minder belangrijk vinden en wat de
redenen daarachter zijn. Reeds verhuisde koopstarters hebben het zoekproces naar een woning al
een keer doorgemaakt. Zij zijn gevraagd naar de concessies die zij tijdens dat traject hebben gedaan
in de woonwensen en wat de beweegredenen hierachter waren.
Om kwantitatief inzicht te verkrijgen zijn er tot slot enquêtes verspreid onder potentiële koopstarters
en reeds verhuisde koopstarters in Westland. De enquêtevragen zijn opgesteld op basis van de
gegenereerde kwalitatieve data uit de literatuurstudie en de interviews.
Op basis van bovenstaande stappen worden in dit rapport antwoorden gegeven op de vragen over
de omvang van de problematiek, de woonwensen en de concessies op de woonwensen van
(potentiële) koopstarters in gemeente Westland. Vervolgens kan aan de hand van de resultaten uit
de literatuurstudie en de resultaten van het onderzoek in Westland een poging tot generalisatie
gedaan worden naar koopstarters in Nederland (figuur 2).
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1.5.

Gemeente Westland

De onderzoeker is gefaciliteerd door Gemeente Westland in de vorm van een afstudeerstage. Via
Gemeente Westland heeft de onderzoeker toegang tot gegevensbestanden van respondenten,
contacten met stakeholders en de beschikking over kennis van de (Westlandse) woningmarkt. De
faciliteiten zijn geboden door het team RED (Ruimte Economie en Duurzaamheid) dat onderdeel
uitmaakt van de afdeling ROV (Ruimte Omgeving en Veiligheid).
Uiteindelijk zullen de conclusies uit dit onderzoek vertaald worden naar beleidsaanbevelingen voor
Gemeente Westland met betrekking tot starters op de koopwoningmarkt.

1.6.

Leeswijzer

De opzet van het onderzoek, weergegeven in figuur 2, ligt aan de basis van de indeling van het
rapport en hierdoor ook van de leeswijzer. In hoofdstuk 2 wordt de Nederlandse woningmarkt
beschreven en wat de rol hierin is van de overheid. Het derde hoofdstuk behandelt de starters in
Nederland. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat deze groep starters bezighoudt, wat hun
woonwensen zijn en welke factoren daarop van invloed zijn. Ook beschrijft het hoofdstuk wat in
algemene zin de concessies zijn die starters in hun woonwensen moeten maken en hoe deze tot
stand komen.
Hoofdstuk 4 focust zich op de woningmarkt van gemeente Westland. Dit hoofdstuk is geschreven op
basis van de verzamelde kwalitatieve data uit de interviews onder stakeholders en omschrijft de
uitgangspunten waar de koopstarters uit dit onderzoek mee te maken hebben. De resultaten van de
kwalitatieve analyse van deze starters in Westland worden vervolgens beschreven in hoofdstuk 5.
Hier komen de woonwensen, concessies in woonwensen en de factoren die hierop van invloed zijn
aan bod.
Hoofdstuk 6, 7, 8 en 9 gaan over het kwantitatieve onderzoek. Hoofdstuk 6 geeft weer hoe de
dataverzameling is verlopen, waarna in hoofdstuk 7 de onderzoekspopulatie wordt omschreven.
Vervolgens geeft hoofdstuk 8 de beschrijvende resultaten van de kwantitatieve analyse en
behandeld hoofdstuk 9 de verbanden tussen de variabelen. Dit onderzoeksrapport wordt afgesloten
in hoofdstuk 10 met de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek.
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2.

Woningmarkt

In Nederland is een degelijke woning een grondrecht. Met de invoering van de woningwet in 1901
streeft de overheid er naar het voor iedereen mogelijk maken in een betaalbare, goede woning te
wonen (Klaver, Vernooij, de Jong, & van den Broek, 2008; Niehof, 2008). De overheid stimuleert
zowel de koop‐ als de huursector op verschillende manieren (Elsinga, Haffner, & van der Heijden,
2008). Dit onderzoek concentreren zich voornamelijk op koopstarters. De maatregelen die van
invloed zijn voor starters op de koopwoningmarkt worden in paragraaf 2.2 behandeld.

2.1.

Nederlandse woningmarkt: stand van zaken

Nederland kent een lange periode waarin de woningprijzen nagenoeg onafgebroken zijn gestegen.
Deze periode werd begin jaren '80 ingezet. De vraag naar koopwoningen steeg sterk en hoewel er in
deze periode veel nieuwe woningen zijn gebouwd, kon de productie van woningen de vraag niet
bijhouden. In 2008 liet de huidige financiële crisis in Nederland zijn sporen na en is de stijgende lijn
van de woningprijzen doorbroken (Elsinga, de Jong‐Tennekes, & van der Heijden, 2011). Dit heeft tot
nu toe grote gevolgen gehad voor de woningmarkt. Vanaf die tijd dalen de gemiddelde
verkoopprijzen en is de productie van woningen teruggelopen. Ook loopt het aantal woningverkopen
steeds verder terug. Behalve de economisch mindere tijden, waarin veel mensen in onzekerheid
leven over hun inkomen, spelen ook nog onzekerheden in overheidsreguleringen, zoals het
eventueel weer verhogen van de overdrachtsbelasting en het eventueel afschaffen van de
hypotheekrenteaftrek een rol (Hillebrand, 2011; van Hoek T. , 2010; Conijn J. , 2006; CPB, 2010).
Door deze onzekere situatie worden verhuisplannen vaker uitgesteld.
Een positief gevolg van de financiële crisis voor starters is de daling van de woningprijzen. Dit zorgt er
voor dat woningen beter betaalbaar zijn voor deze groep. Daar staat echter tegenover dat de
verstrekkingscriteria van hypotheken door de banken en de overheid zijn aangescherpt waardoor de
financiering van een woning moeilijker is geworden. De woningen worden dus goedkoper maar de
mogelijkheden om te kopen worden voor starters kleiner (Niehof, 2008; Elsinga, de Jong‐Tennekes, &
van der Heijden, 2011). Dit heeft te maken met het feit dat verstrekkingscriteria van hypotheken
invloed hebben op de woningprijzen en vice versa. Hoe hoger het maximaal te lenen
hypotheekbedrag is, hoe meer de huizenprijzen kunnen stijgen. Echter, ontwikkelingen in
woningprijzen zijn weer bepalend voor het risico dat hypotheekverstrekkers op zich nemen. Zodra de
woningprijzen dalen, zullen hypotheekverstrekkers de verstrekkingscriteria aanscherpen waardoor er
minder geleend kan worden. De woningen vormen namelijk een onderpand voor hypotheken.
De Nederlandse woningmarkt wordt gezien als een 'doorstroommarkt'. Dit houdt in dat door het
bouwen van nieuwbouwwoningen in het duurdere segment er een keten van verhuizingen ontstaat.
Hierdoor zijn er in Nederland vergeleken met andere landen relatief veel verhuisbewegingen (VROM‐
raad, 2010). Mensen willen of kunnen echter niet doorstromen als er geen kopers zijn bij een
bepaalde vraagprijs voor hun huidige woning. Op basis van de prijsstijgingen vanaf begin jaren '80 tot
en met 2008 zijn mensen gewend geraakt aan het idee hun woning te kunnen verkopen voor een
hogere prijs dan dat zij die hebben aangekocht. Dit is vanaf 2008 echter niet meer het geval en
moeten doorstromers genoegen nemen met minder winst of zelfs met verlies bij de verkoop van hun
woning. Verkopen zij hun woning voor een bedrag dat lager is dan het openstaande
hypotheekbedrag dan zitten deze doorstromers met een restschuld. Dit willen huiseigenaren
voorkomen waardoor zij besluiten een verhuizing uit te stellen. Daarnaast willen banken deze
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restschuld niet meefinancieren met de hypotheek voor de eventuele volgende woning. Hierdoor
kunnen verhuisketens moeizaam op gang komen (Elsinga, de Jong‐Tennekes, & van der Heijden,
2011; van Gastel, 2011; CPB, 2010; Niehof, 2008).
Naast de huidige economische situatie en overheidsinvloeden spelen er ook ontwikkelingen in de
bevolkingssamenstelling een rol bij de doorstroming op de woningmarkt. De NVB5 (2012) beweert
dat verhuisbewegingen gevoelig zijn voor demografische ontwikkelingen en dat dit onafhankelijk is
van economische ontwikkelingen. Mensen in Nederland worden gemiddeld steeds ouder. Het aantal
ouderen zal toenemen (vergrijzing) en het aantal jongeren zal afnemen (ontgroening). Gelijktijdig
komen er meer alleenstaande huishoudens bij, terwijl het aantal gezinnen met kinderen afneemt ten
opzichte van het recente verleden. Dit zal in algemene zin invloed hebben op de verhuisbewegingen
en woonwensen in Nederland (Elsinga, de Jong‐Tennekes, & van der Heijden, 2011). De mate van
vergrijzing, ontgroening en bevolkingskrimp zijn in elk deel van Nederland anders. Vergrijzing en
krimp zijn voornamelijk in de grensgebieden van Nederland te merken, terwijl de bevolking in de
Randstad nog steeds groeit en gemiddeld jonger wordt (Heida, Poulus, van Leeuwen, & van Galen,
2010). Het grote aanbod van woningen in krimpgebieden en de grote vraag op de woningmarkt in
groeigebieden als de Randstad zorgen ervoor dat de prijsverschillen van woningen in Nederland
toenemen (Elsinga, de Jong‐Tennekes, & van der Heijden, 2011). Ook reageren de woningprijzen in
elke regio anders op economische ontwikkelingen. De krapte op de woningmarkt, de krapte op de
arbeidsmarkt en de mate van verstedelijking in een regio blijken hierin een belangrijke factor te zijn
(Brounen & Huij, 2004).
Zoals aan het begin van deze paragraaf is aangegeven, is de vraag naar woningen lange tijd groter
geweest dan het aanbod en is er dus in het verleden sprake is geweest van een kwantitatieve
woningvraag in Nederland. Langzamerhand heeft de overgang plaats gevonden naar een kwalitatieve
woningvraag. Woningen zijn er voldoende maar deze sluiten niet aan op de kwalitatieve vraag
(Ekkers, 2006; Niehof, 2008). De vraag is belangrijker geworden de vraag te stellen wat voor
woningen er gebouwd moeten worden en op welke locatie (van Hoek, Koning, & Mulder, 2008). De
woningmarkt verschuift van een aanbodgestuurde markt naar een vraaggestuurde markt.
Tegenwoordig heeft de consument meer te eisen over prijs, kwaliteit, locatie en bereikbaarheid van
de woning. Er zal veel aandacht geschonken moeten worden aan de individuele woonwensen van
potentiële kopers (Boogaard, 2009; WoON, 2009; NVB, 2010). Ook starters zijn kritisch, ondanks dat
veel van hen moeite hebben met het betreden van de koopwoningmarkt. Om de situatie voor hen te
verbeteren zal er door stakeholders op de woningmarkt allereerst goed geluisterd moeten worden
naar wat de woonwensen en de mogelijkheden voor koopstarters zijn.

5

Nederlandse vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB, 2012)
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2.2.

Beleid en overheidsmaatregelen

2.2.1.

Overheidsbeleid en belangen

Niet alleen economische en demografische factoren spelen een rol op de woningmarkt, de invloed
van de overheid is ook van belang. De Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten hebben een
grote invloed op de woningmarkt. De overheid heeft diverse redenen om in te grijpen in de
woningmarkt. Nederland is een verzorgingsstaat. Dit betekent dat vooral mensen die niet in staat zijn
om voor zich zelf te zorgen geholpen worden door de overheid, ook op het gebied van huisvesting
(Niehof, 2008). De overheid wil voorkomen dat gezinnen met een hoog inkomen in goedkope
woningen blijven wonen die bestemd zijn voor gezinnen met een laag inkomen (scheefwonen). Een
ander motief van het woonbeleid is het voorkomen van segregatie. Dit houdt in dat de overheid een
eenzijdige bevolkingssamenstelling in wijken wil tegengaan (CPB, 2010; Elsinga, Haffner, & van der
Heijden, 2008). Bovenstaande wordt gereguleerd met het woonbeleid maar ook met het ruimtelijke
ordeningsbeleid. In het ruimtelijke ordeningsbeleid is vastgelegd hoe gebieden mogen worden
ingericht. Het ruimtelijke ordeningsbeleid is bepalend voor waar en onder welke voorwaarden
woningen gebouwd mogen worden en heeft daarmee invloed op het woningaanbod en de
woningprijzen.
Naast het ruimtelijke ordenings‐ en woonbeleid is ook bouwregelgeving bepalend voor de
woningmarkt. Met de bouwregelgeving worden eisen gesteld aan de kwaliteit van woningen en de
locatie ervan. Bouwtechnische voorschriften waaraan alle woningen in Nederland minimaal moeten
voldoen staan beschreven in het bouwbesluit. Deze voorschriften zijn er om de kwaliteit van
gebouwen te waarborgen wat de volksgezondheid ten goede komt (Niehof, 2008; CPB, 2010; Elsinga,
Haffner, & van der Heijden, 2008). Deze vereiste kwaliteit brengt hogere bouwkosten met zich mee
dat wordt doorberekend in de woningprijzen.
Om het eigenwoningbezit te stimuleren en de lagere inkomens te helpen met huisvesting wordt er
elk jaar veel geld uitgetrokken door de overheid. De maatschappelijke taak die de overheid op zich
moet nemen, speelt een belangrijke rol op de woningmarkt (Niehof, 2008; CPB, 2010). Met welke
instrumenten de overheid ingrijpt en wat voor effect dit heeft voor starters op de woningmarkt
wordt in paragraaf 2.2.3. behandeld.
2.2.2.

Rol van de gemeente en provincie

In de woningwet staat beschreven dat de gemeente, binnen de door het Rijk bepaalde kaders, de
uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor het lokale woonbeleid. De gemeente staat het dichtst
bij de burger van de bestuurslagen in ons land. Gemeenten hebben veel bevoegdheden gekregen van
de Rijksoverheid om zelf beslissingen te nemen. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid op het gebied
van volkshuisvesting ontwikkelt de gemeente een visie op de lokale volkshuisvesting (Kraan & Lever,
2006; Niehof, 2008). Hierover moet de gemeente verantwoording afleggen aan de provincie, die dat
weer moet doen aan de Rijksoverheid. De provincie bepaalt in grote lijnen het streekplan in de
ruimtelijke ordening waarmee zij toezicht kan houden op het woonbeleid van de gemeenten. Het
streven voor gemeenten is om in het woonbeleid de specifieke plaatselijke en regionale
mogelijkheden te benutten om verhuisbewegingen te beïnvloeden (van Holland, 2011).
De lokale overheid heeft door gebruik te maken van economische impulsen en het opstellen van
regels de mogelijkheid om hun beleid uit te voeren. Zo zijn gemeenten, in het kader van het
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woonbeleid, onder andere verantwoordelijk voor de uitgifte van de grond, het afgeven van
vergunningen, zoals huisvestings‐ en omgevingsvergunningen, en het opstellen van
bestemmingsplannen (van Holland, 2011; Niehof, 2008). Zij hebben dus invloed op wat er gebouwd
wordt binnen de gemeentegrenzen. Op deze manier kan door gemeenten onder andere huisvesting
voor koopstarters gestimuleerd worden (van Holland, 2011).
2.2.3.

Belangrijke maatregelen voor koopstarters

Hypotheekrenteaftrek
De belangrijkste en de meest kostbare maatregel van de overheid op koopwoningmarkt bestaat uit
de financiële ondersteuning van het eigenwoningbezit. Bij deze koopondersteuning,
hypotheekrenteaftrek genoemd, is de rente van een hypothecaire lening volledig aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (CPB, 2010). Met de hypotheekrenteaftrek worden de woonlasten van
hypotheeknemers omlaag gebracht. Hierdoor zijn zij in staat om hogere hypotheeklasten te dragen
waardoor er meer geleend kan worden. Hierdoor wordt een grotere betaalbaarheid gecreëerd
waardoor het voor mensen aantrekkelijker is om een eigen koopwoning te bezitten (Niehof, 2008;
Elsinga, Haffner, & van der Heijden, 2008).
De hypotheekrenteaftrek stimuleert koopstarters om zo veel mogelijk met een hypotheek te
financieren. Zodra de woningprijzen dalen, kan dit betekenen dat de hypotheekschuld de waarde van
de woning overtreft. Dit zorgt ervoor dat mensen niet kunnen of willen doorstromen op de
woningmarkt omdat zij in dat geval met een restschuld blijven zitten. Voor starters betekent dit dat
er minder aanbod vrij komt dat voor hen geschikt is (zie paragraaf 2.1).
In de politiek bestaat er al jaren een discussie over een eventuele afschaffing van deze regeling. Dit
zorgt voor onzekerheid op de woningmarkt. Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek zou leiden tot
waardedaling van de woningen en een stijging van de woonlasten waardoor veel huishoudens in de
problemen zouden komen (Niehof, 2008). Andersom beredeneert het CPB (2010) dat de fiscale
ondersteuning van het eigenwoningbezit onder meer heeft bijgedragen aan de hoge woningprijzen.
In het regeerakkoord tussen de VVD en de PvdA is afgesproken dat de hypotheekrenteaftrek blijft
bestaan maar vanaf 2014 wel voorzichtig gaat worden afgebouwd voor de huiseigenaren met hogere
inkomens. Ook worden er, om aanspraak te maken op hypotheekrenteaftrek, vanaf 2013 door de
overheid strengere aflossingseisen gesteld (Rutte & Samsom, 2012). Door deze maatregel moeten
starters hogere aflossingen doen vanaf de aanvang van de hypotheek.
Overdrachtsbelasting
Een andere overheidsbepaling die verhuizen in de weg staat is de overdrachtsbelasting. De
overdrachtsbelasting betekent dat degene die een bestaande woning koopt, een bedrag moet
afdragen aan de overheid. Een nadeel van deze belasting is dat dit huishoudens in de weg staat om
te verhuizen. Er moet namelijk bij aankoop een hoger bedrag betaald worden dan dat de woning
waard is. Om de woningmarkt een impuls te geven is vanaf 1 juli 2011 voor een periode van één jaar
de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. Deze verlaging is uiteindelijk structureel
geworden. Dit is nog eens benadrukt in het huidige regeerakkoord (Rutte & Samsom, 2012).
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Nationale hypotheekgarantie
Om vooral starters en mensen met een lager inkomen te stimuleren een eigen woning te kopen is
onder andere de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in het leven geroepen. Hiermee heeft de
overheid een soort vangnet gecreëerd voor mensen die een hypotheek hebben afgesloten (Niehof,
2008).
De NHG is een regeling waarin bij het afsluiten van een hypothecaire lening de Stichting
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) borg staat voor de lening. De hypotheeknemer betaalt aan
de NHG hiervoor een eenmalige provisie van 0,7% (2012) over het hypotheekbedrag. Wordt deze
garantie op een hypotheek afgesloten dan geeft de hypotheekverstrekker vaak een korting op de
rente omdat zij hierdoor minder risico loopt (NHG, 2012). Wanneer een huishouden de lening niet
meer kan betalen, dan wordt de hypotheekverstrekker door het fonds betaald. In dat geval blijft de
hypotheeknemer nog steeds aansprakelijk voor de schuld, alleen is nu de Stichting WEW schuldeiser
en niet meer de bank. De hypotheeknemer en de WEW gaan samen een betalingsregeling opstellen.
Onder bepaalde omstandigheden kan de Stichting WEW de schuld zelfs kwijtschelden (Niehof, 2008;
NHG, 2012).
Voordeel van deze regeling is dat banken het kunnen riskeren meer geld uit te lenen aan onder
andere koopstarters waardoor een groter deel van het aanbod voor hen bereikbaar wordt. Aan de
vraagkant kan de NHG er voor zorgen dat de drempel voor starters kleiner is om een hypotheek aan
te gaan. Het neemt voor hen een stuk onzekerheid weg over negatieve gevolgen van eventuele
gebeurtenissen met betrekking tot hun inkomen.
Starterslening
Veel gemeenten in Nederland hebben een bedrag gestort in een eigen fonds bij het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Dit fonds wordt door de
gemeente gebruikt om inwoners te helpen die voor het eerst een woning gaan kopen. De
starterslening overbrugt het verschil tussen de aanschafkosten van een woning en het maximale
bedrag dat een hypotheekverstrekker maximaal kan uitlenen op basis van het inkomen. Voordeel van
de starterslening is dat de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald hoeft te worden. Na deze
periode wordt getoetst hoeveel de hypotheeknemer maandelijks kan aflossen (SVn, 2012). De
starterslening kan zeker op korte termijn starters op weg helpen in hun wooncarrière. Door van deze
regeling gebruik te maken kunnen zij een groter gedeelte van het woningaanbod bereiken en zijn zij
eerder in staat een koopwoning aan te schaffen.
Er worden ook kanttekeningen gezet bij deze maatregel voor de lange termijn. Brounen en
Neuteboom (2009) stellen dat met het verstrekken van startersleningen op grote schaal, op de korte
termijn de overlap tussen leencapaciteit en het woningaanbod vergroot. De verhoging van de
leencapaciteit voor starters kan echter op lange termijn zorgen voor hogere woningprijzen. Hoe
hoger de het maximaal te lenen bedrag is, des te duurder de woningen kunnen zijn (zie ook paragraaf
2.1.).
Volgens de Rabobank (2009) leidt de starterslening ertoe dat er woningen worden gekocht die boven
het budget van starters liggen. Zij kunnen hiermee hogere leningen aangaan dan dat zij volgens de
hypotheekverstrekking criteria maximaal kunnen lenen. Dit terwijl de overheid het verstrekken van
te hoge hypotheken tegen wil gaan (Rabobank, 2009). De starterslening moet van de overheid
verplicht worden afgegeven onder NHG (zie eerder deze paragraaf) waardoor het risico voor de
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starter beperkt is. Hypotheekverstrekkers speculeren niet met de verwachte inkomensstijging van
starters. Met de starterslening bieden de gemeenten hiertoe de mogelijkheid (SVn, 2012). In het
regeerakkoord is besloten deze leenfaciliteiten voor starters van het SVn6 uit te breiden (Rutte &
Samsom, 2012).
Verkoop van sociale huurwoningen
Een invloedrijke gebeurtenis van tegenwoordig op de Nederlandse woningmarkt is de verkoop van
sociale huurwoningen. De Nederlandse woningvoorraad bestaat momenteel voor ongeveer 30
procent uit huurwoningen die in het bezit zijn van woningcorporaties (Joosten, 2012). De trend bij
woningcorporaties is om een gedeelte van hun woningportefeuille aan te bieden op de koopmarkt
om zo liquide middelen te genereren voor nieuwe projecten. Deze prijs mag volgens de huidige
wetgeving bij reguliere verkoop 10 procent onder de marktwaarde zijn. Corporatiewoningen behoren
vaak tot het goedkopere deel van de woningvoorraad. De kopers van deze woningen hebben dan
vaak ook een laag‐ of middeninkomen. Een verruiming van het aanbod van goedkope woningen zorgt
direct voor een betere toegankelijkheid van de woningmarkt. Het koopwoningaanbod wordt hiermee
dus meer bereikbaar voor starters (Neele, de Wildt, Wouters, & Massar, 2008; Conijn & Kramer,
2010). Brounen en Neuteboom (2009) concluderen uit hun analyse dat de verkoop van
corporatiewoningen een groter effect heeft op het oplossen van de startersproblematiek dan het
uitgeven van startersleningen. De gevolgen van de afname van de sociale huurwoningvoorraad, die
de verkoop van corporatiewoningen teweeg brengt, zijn in dit verhaal buiten beschouwing gelaten.

2.3.

Resumé

De Nederlandse woningmarkt is gebaseerd op doorstroming. Dit was tot 2008 geen probleem
aangezien de woningprijzen bleven stijgen. Op dit moment is dit niet meer het geval waardoor
huiseigenaren niet meer kunnen of willen verhuizen. Gevolg hiervan is dat er voor starters weinig
geschikte woningen vrijkomen. Daarnaast kan deze groep tegenwoordig minder lenen dan voorheen
waardoor er voor hen nog minder koopwoningen bereikbaar zijn. De wooncarrière starten in een
sociale huurwoning behoort vanwege de in 2011 door de Europese Unie gestelde inkomensgrens
vaak ook niet tot de opties voor starters. In tegenstelling tot sommige andere landen zijn in
Nederland particuliere huurwoningen erg schaars. Hierdoor zijn veel starters genoodzaakt direct
vanuit het ouderlijk huis een woning te kopen. Vaak zonder dat zij voldoende financiële middelen
hebben om een woning te kunnen kopen die aan hun wensen voldoet.
De Nederlandse overheid probeert de woningmarkt te beïnvloeden en te stimuleren door
maatregelen als: hypotheekrenteaftrek, verlaging van overdrachtsbelasting en nationale
hypotheekgarantie. Gemeenten proberen onder andere met behulp van het ruimtelijke
ordeningsbeleid het aanbod voor starters te vergroten. Het uitgeven van startersleningen door
gemeenten kan de stap voor starters op de lokale woningmarkt vergemakkelijken. Ook de verkoop
van sociale huurwoningen door woningcorporaties draagt hier aan bij.

6

SVn: Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
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3.

Starters en hun woonwensen

In dit hoofdstuk worden starters in algemene zin beschreven aan de hand van de bestudeerde
literatuur. Allereerst komen de belangrijkste eigenschappen van starters aan bod waarna er wordt
ingegaan op het proces dat starters doormaken bij het vormen van woonwensen. Vervolgens worden
de invloedrijke factoren op de woonwensen en concessies op woonwensen. Tot slot worden de
woonwensen en concessies in woonwensen van starters behandeld in dit hoofdstuk.

3.1.

Starters

Starters zijn meestal jonge mensen waarvan de levensfase wordt gekenmerkt door veel
veranderingen op verschillende vlakken. Veranderingen op het gebied van werk en opleiding kunnen
leiden tot een verhuisbeweging uit het ouderlijk huis. Daarnaast kunnen ontwikkelingen op het
gebied van relaties zorgen voor de behoefte om de ouderlijke woning te verlaten (Hoefnagel, 2011;
Bos & de Bruin, 2007; Vandorpe, Vanden Broucke, & Vandekerckhove, 2007).
Een korte blik in het verleden laat zien dat de leeftijd waarop jongeren uit huis gaan varieert.
Jongeren gingen vanaf ongeveer 1960 op jonge leeftijd op zoek naar woonruimte voor zichzelf. Dit
was het gevolg van de toegenomen welvaart en veranderingen van de samenleving in die tijd. Dit
veranderde begin 80er jaren waar de gemiddelde leeftijd van het ouderlijk huis verlaten weer
omhoog ging. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat de werkloosheid onder jongeren hoog was en
het feit dat jongeren in het ouderlijk huis relatief meer ruimte en privacy hebben gekregen dan
voorheen het geval was (Kruythoff, 1991; Pitty, 2011). Tot de jaren '90 werd het aangaan van een
relatie als de meest voorkomende verhuisreden genoemd door starters (Kruythoff, 1991). Deze
reden is echter sinds die tijd steeds minder belangrijk geworden en is zelfstandig willen wonen een
vaker voorkomende verhuisreden (Mulder & Hooimeijer, 2002; CBS, 2005; Hoefnagel, 2011). De
toegenomen individualisering van de samenleving heeft er onder andere voor gezorgd dat er een
sterke toename van eenpersoonshuishoudens heeft plaatsgevonden (Boumeester, 2004; Pitty,
2011).
Naast de individualisering zijn er meer dingen aan het veranderen in de samenleving die invloed
hebben op het gedrag van jonge mensen zoals koopstarters. Tegenwoordig is er, mede door
technologische ontwikkelingen, voor iedereen steeds sneller en meer informatie beschikbaar en
wordt de wereld steeds kleiner. Ook gaan mensen intensiever leven, willen steeds meer genieten en
uit het leven halen wat er inzit (Raad voor Verkeer en Waterstaat, 2010). Deze levensopvattingen
hebben tot gevolg dat jongeren veel waarde hechten aan zelfontplooiing. Dit leidt in veel gevallen tot
het uitstellen van mijlpalen in hun leven op weg naar zelfstandigheid. Kenmerkende voorbeelden
hiervan zijn: langer doorstuderen, het uitstellen van een arbeidscarrière, het uitstellen van
samenwonen, het uitstellen van gezinsuitbreiding en ook het uitstellen van het kopen van een
woning (Vandorpe, Vanden Broucke, & Vandekerckhove, 2007).
Voordat mensen besluiten tot het kopen van een woning, hebben zij behoefte aan zekerheid, zowel
op het gebied van werk als relaties. Bovendien is de aanschaf van een woning vaak een beslissing
voor een lange periode. Men zoekt dan ook graag naar een koopwoning waar men voor een langere
tijd wil wonen (Hoefnagel, 2011). Niet iedere starter wil onmiddellijk in een koopwoning beginnen
met zelfstandig wonen. De Jong (2008) stelt zelfs dat starters die het ouderlijk huis verlaten om
alleen te gaan wonen vaker een huurwoning wensen. Starters die op zoek gaan naar een woning om
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samen te gaan wonen, wensen vaker een koopwoning. Er is in hun geval al meer zekerheid op het
gebied van relaties en zij hebben meestal twee inkomens om de woonlasten te kunnen dragen (Dol &
Boumeester, 2008; de Jong, 2008; Hoefnagel, 2011). Starters die besluiten een woning te kopen
moeten namelijk uit voldoende financiële middelen kunnen putten om de gewenste woning aan te
kunnen schaffen (Hoefnagel, 2011; van Hoek, 2010).
Volgens het WoON (2009) onderzoek had iets meer dan de helft van de koopstarters een HBO
opleiding of hoger. Meestal hebben zij tijdens de aankoop van de eerste woning ongeveer vijf jaar
werkervaring en zijn ze rond de 30 jaar (van Hoek, 2010). Deze groep bevat ook de koopstarters die
eerst in een huurwoning hebben gewoond voordat zij een woning kochten. Brounen & Neuteboom
(2009) onderzochten de starters die vanuit het ouderlijk huis verhuisden naar een koopwoning. Zij
komen gemiddeld uit op een jongere leeftijd waarop koopstarters toetreden tot de woningmarkt,
namelijk rond de 26 jaar. Hier moet aan worden toegevoegd dat vrouwen op jongere leeftijd het
ouderlijk huis verlaten dan mannen en ook vaker gaan samenwonen (Kruythoff, 1991; Mulder &
Hooimeijer, 2002).

3.2.

Substitutiegedrag

Uit de WoON‐module consumentengedrag (Blijie, van Hulle, Poulus, van Til, & Gopal, 2009) blijkt dat
als iemand het ideaalbeeld van zijn woning mag geven, hij of zij over het algemeen de voorkeur heeft
voor een goedkoop, nieuw, vrijstaand huis in een traditionele bouwstijl met veel ruimte in huis en
een grote tuin. Dit huis moet dan staan in een landelijke omgeving met veel groen in de buurt waar
voldoende mogelijkheden zijn voor sociale contacten, voldoende parkeergelegenheid is en waar de
dagelijkse voorzieningen op loopafstand zijn. Een woning die voldoet aan de combinatie van deze
woonwensen is niet te vinden en zeker niet betaalbaar voor een starter. Huishoudens zullen hun
woonwensen tegen de kosten moeten afwegen en op een aantal punten concessies moeten doen.
Hierbij zullen bepaalde wensen zwaarder wegen dan andere (Blijie, van Hulle, Poulus, van Til, &
Gopal, 2009; Bos & de Bruin, 2007).
Mensen stellen woonwensen aanvankelijk voor de langere termijn. Het is lang niet altijd mogelijk om
deze wensen te realiseren bij de koop van een eerste zelfstandige woning. Mensen zullen hun
ideaalbeeld van de woning en de woonomgeving in stappen zien te realiseren (Bos & de Bruin, 2007;
Blijie, van Hulle, Poulus, van Til, & Gopal, 2009). Substitutiegedrag komt bij starters voor in twee
fasen (zie figuur 3). Bij de eerste fase wordt het ideaalbeeld omgezet in het aspiratiebeeld. Het
aspiratiebeeld kan omschreven worden als de verzameling woonwensen, welke een huishouden met
het oog op het woningaanbod dat voor hen betaalbaar is, acceptabel acht (Boumeester, 2004). De
tweede fase van het substitutiegedrag is de fase die tussen het aspiratiebeeld en de definitieve
woningkeuze inzit. Starters kiezen uiteindelijk veelal een woning nadat er concessies zijn gedaan in
hun woonwensen die bij het aspiratiebeeld horen.

Figuur 3 Fasering substitutiegedrag
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Potentiële koopstarters blijken op het moment voordat zij daadwerkelijk op zoek gaan naar een
woning (het aspiratiebeeld) te denken dat zij zich een betere woning kunnen veroorloven dan dat zij
op dat moment werkelijk aan kunnen schaffen (Companen, 2012). Starters die niet een woning
kunnen kopen met de gewenste eigenschappen hebben een aantal opties. Het eerste is om een
woning te kopen die wel binnen het budget past. Dit is dan meestal een minder aantrekkelijke
woning en/of in een minder aantrekkelijke woonomgeving. Het tweede is om een woning te gaan
huren. Het alternatief is om het verblijf bij de ouders te verlengen en te wachten totdat er voldoende
kapitaal is opgebouwd en/of totdat er een gewenste woning beschikbaar komt voor de gewenste
prijs (van Hoek & Koning, 2012; Brounen & Neuteboom, 2009). Op het moment dat een huishouden
de overtuiging heeft een woning te hebben gevonden met meer voordelen dan de kosten en moeite
om te verhuizen, zal er besloten worden de woning te kopen (van Gastel, 2011; Hoefnagel, 2011;
Pitty, 2011).

3.3.

Factoren van invloed op de woonwensen en concessies van starters

Deze paragraaf concentreert zich op de factoren die van invloed zijn op de keuze van de eerste
zelfstandige woning en de concessies die hierin gedaan worden. De keuze van de eerste zelfstandige
woning volgt over het algemeen op de wens om het ouderlijk huis te verlaten. In veel gevallen zijn op
het vormen van woonwensen dezelfde factoren van invloed als op de keuze voor het verlaten van
het ouderlijk huis (Vandorpe, Vanden Broucke, & Vandekerckhove, 2007; Boumeester, 2004). Ook
gelden deze factoren voor de concessies die starters in hun woonwensen doen. In een aantal
gevallen overlappen de factoren elkaar. Dit zal de komende paragrafen blijken. Aan het einde van de
paragraaf wordt een overzicht gegeven van de meest beïnvloedende factoren op woonwensen en
concessies in woonwensen (tabel 1).
3.3.1.

Financiële mogelijkheden

Nederlandse starters financieren hun koopwoning over het algemeen met vreemd vermogen in de
vorm van een hypotheek. Veel reeds verhuisde koopstarters uit het recente verleden hebben een
schuldratio boven de 100%. De lening is in dat geval hoger dan de waarde van de woning. Belangrijke
redenen daarvoor zijn de transactiekosten, waaronder de overdrachtsbelasting (paragraaf 2.2.3),
makelaarskosten en notariskosten bij de aanschaf van een woning (Rabobank, 2009; van Hoek &
Koning, 2012).
Zoals in de aanleiding al aangestipt, zijn als gevolg van de financiële crisis de mogelijkheden voor
starters op de koopmarkt beperkter door aanscherping van de leenregels van hypotheken. Deze zijn
vanaf 2013 nog kritischer (zie paragraaf 1.1.1 & 2.1). In de nieuwe leenregels staat onder andere dat
schuldratio's van boven de 100 procent niet meer mogelijk zijn. Bij het toetsen van het inkomen bij
hypotheekverstrekking wordt alleen gekeken naar het inkomen van dat moment. Er wordt op dit
moment niet gekeken naar de groeipotentie van het inkomen. Hier hebben vooral starters last van
omdat zij in tegenstelling tot een ouder iemand vaak nog aan het begin van hun arbeidscarrière staan
en hun inkomen nog kan groeien (van Hoek & Koning, 2012; van Hoek T. , 2010). De kans van slagen
als koopstarter hangt dus onder andere af van het inkomen (Brounen & Neuteboom, 2006). In bijlage
II is een indicatie gegeven van het maximumbedrag dat een persoon of huishouden met een bepaald
inkomen aan hypotheek kan krijgen vanaf 1 januari 2013. Voor starters met een laag
middeninkomen, tussen €34.000,‐ en €44.000,‐ bruto per jaar,blijkt dat zij ongeveer een hypotheek
kunnen krijgen tussen €120.000,‐ en €210.000,‐.
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Per type omgeving zijn er algemene verschillen te ontdekken in de financiële middelen van starters.
Zo zijn er in een stedelijk omgeving meer starters met lage inkomens aanwezig. Zij zijn vaak een lager
bedrag kwijt aan woonlasten dan starters in landelijke gebieden. Starters in landelijke gebieden
hebben vaak meer financiële middelen dan starters uit stedelijke gebieden. Ze schaffen hierdoor
vaker kwalitatief betere en duurdere woningen aan dan de starters in een stedelijk gebied. Over het
algemeen zal een huishouden meer geld uitgeven aan wonen naarmate het meer financiële
middelen heeft (Heylen & Winters, 2008). De verhouding tussen inkomen en woonlasten van
Nederlandse koopstarters in 2009 was gemiddeld 23,1 procent. In vergelijking met het verleden zijn
deze percentages gestegen (Brounen & Neuteboom, 2009).
Vooral voor alleenstaanden zijn de afgelopen jaren de slaagkansen op de woningmarkt een stuk
kleiner geworden. Doordat een eenpersoonshuishouden vaak een lager inkomen heeft dan een
tweepersoonshuishouden zijn niet alleen de relatieve woonlasten van alleenstaanden hoger maar
kan er ook door hen minder geleend worden. Dit kan gevolgen hebben voor het moment waarop
jongeren besluiten een woning te kopen en het ouderlijk huis te verlaten. De kans dat jongeren het
ouderlijk huis verlaten is een stuk groter op het moment dat ze voldoende hypothecaire lening
kunnen krijgen. Met twee personen is dat sneller mogelijk dan met één persoon (Mulder &
Hooimeijer, 2002; Brounen & Neuteboom, 2009; van Beckhoven & van Kempen, 2002).
Het aandeel vreemd vermogen en daarmee de woonlasten, kan worden verkleind door een groter
deel aan eigen vermogen in te brengen. Een starter heeft in veel gevallen maar weinig of geen eigen
vermogen opgebouwd. Veel werkende jongeren blijven tegenwoordig langer bij hun ouders wonen,
zodat zij op die manier meer kapitaal op kunnen bouwen. Tevens heeft de werkende jongere die
langer bij zijn ouders blijft wonen zich in de tussentijd kunnen ontwikkelen op de arbeidsmarkt
waardoor zijn salaris waarschijnlijk is gestegen. Door langer bij de ouders te wonen zal de financiële
positie van deze potentiële koopstarter verbeteren wat het gemakkelijker maakt op een later tijdstip
een gewenste woning te kunnen kopen. Het komt ook nog wel eens voor dat de ouders hun kinderen
op weg helpen om uit huis te gaan. In dat geval bieden ouders hun kinderen financiële ondersteuning
bij het kopen van hun eerste woning (van Beckhoven & van Kempen, 2002; Vandorpe, Vanden
Broucke, & Vandekerckhove, 2007). Dit kan in de vorm zijn van: een financiële schenking, een
garantstelling voor de hypotheek of een schenking van (delen van) de inrichting of inboedel van de
woning.
De individuele bronnen van een startend huishouden (inkomen, eigen vermogen, hulp van
ouders/derden) bepalen hun bereikbaar aanbod van woningen. De afweging tussen woonwensen en
financiële mogelijkheden van starters leiden uiteindelijk tot realistische woonwensen wat de basis is
voor de definitieve woningkeuze (Hoefnagel, 2011; Blijie, van Hulle, Poulus, van Til, & Gopal, 2009).
3.3.2.

Bereikbaar woningaanbod

Zodra een starter een woning kan betalen met de gewenste woningkenmerken, moet deze ook
beschikbaar zijn. De beschikbaarheid van woningen en het aandeel van de verschillende woningtypes
in een regio hebben impact op de uiteindelijke woningkeuze van starters (Bos & de Bruin, 2007;
Mulder & Hooimeijer, 2002; van Beckhoven & van Kempen, 2002).
In Nederland zijn de kansen voor koopstarters niet gelijk verdeeld. Het aanbod aan geschikte en
bereikbare koopwoningen voor starters is in elke regio anders. Ook zijn er regionale verschillen te
ontdekken met betrekking tot financiële middelen om een woning te kunnen kopen. Deze verschillen
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zijn te verklaren aan de hand van verschillen in de economische groei of krimp en de uitbreiding van
de woningvoorraad in een regio. Hoe groter de economische groei, des te aantrekkelijker een regio is
om te wonen, des te hoger het prijsniveau van de woningen is (Renes, Thissen, & Segeren, 2006). Een
woning van onder €200.000,‐, wat voor een groot deel van de starters als betaalbaar wordt gezien,
heeft in woningmarktgebieden, waar het aanbod een stuk groter is dan de vraag zoals Groningen en
Limburg7, meestal een goede kwaliteit. In deze gebieden is de relatieve vraag naar goedkope
woningen groter dan rond stedelijke gebieden elders (Klaver, Vernooij, de Jong, & van den Broek,
2008). Brounen & Neuteboom (2006; 2009) leggen de kans van slagen voor koopstarters uit aan de
hand van de verhouding tussen het aantal woningen dat betaalbaar is voor een specifiek huishouden
en het aantal kopers in de markt waarvoor een aangeboden koopwoning betaalbaar is. In Groningen
en Limburg, waar woningen relatief goedkoop zijn, is het aandeel betaalbare woningen groot.
Rondom de vier grote steden8 zijn woningen relatief duur en in die regio’s zijn daardoor grote delen
van de woningvoorraad voor koopstarters onbetaalbaar. Opvallend is dat met name in de grote
steden relatief veel woningen in het betaalbare segment van onder de €200.000, ‐ liggen. Dat zijn
vaak meergezinswoningen die wegens de locatie en lagere kwaliteit minder gewenst zijn. Er is in de
Randstad veel vraag naar woningen van betere kwaliteit en op de betere locaties (Brounen &
Neuteboom, 2009). Voor deze woningen moet een hogere prijs betaald worden. De beschikbaarheid
van betaalbare woningen in een regio is van invloed op de mate waarin huishoudens hun
aspiratiebeeld kunnen realiseren. Zeker voor starters is het bereikbare woningaanbod in veel regio's
mager. Hierdoor bestaat de kans dat een deel van de starters de verhuisplannen voor een tijdje
bevriest. Dit kan betekenen dat de leeftijd van het verlaten van het ouderlijk huis beïnvloed wordt
door het woningaanbod (Bos & de Bruin, 2007).
Op dit moment dalen de woningprijzen in Nederland en neemt het aantal te koop staande woningen
toe. Het bereikbare aanbod is voor starters vanaf 2008 op die manier vergroot. Het aanbod van
goedkope woningen is per regio erg verschillend. Zo is er in gebieden die in de buurt liggen van
stedelijke voorzieningen weinig aanbod van goedkope koopwoningen. Starters hebben nog niet
geïnvesteerd in een huis en hoeven dit dus ook niet te verkopen om te kunnen verhuizen. Zij hebben
het meeste voordeel van de woningprijsdaling, ware het niet dat de leenmogelijkheden voor deze
groep afgezwakt zijn en nog verder zullen afzwakken (zie ook paragraaf 1.1.1 & 2.1) (Brounen &
Neuteboom, 2009; Renes, Thissen, & Segeren, 2006; Companen, 2012).
Mensen die een ander huis zoeken, zoeken niet alleen naar een woning die zoveel mogelijk aan hun
woonwensen voldoet maar ook naar een woning die past binnen de financiële mogelijkheden.
Bovendien wordt het beeld van gewenste woningen in sterke mate bepaald door het aanwezige
woningaanbod. Dit wordt in het onderzoek van De Jong, van den Broek, Klaver, & Vernooij (2008)
teruggezien in de regionale vergelijking van de woonwensen. Met name op het gewenste type
woning is het regionale woningaanbod van invloed. Om een keuze te kunnen maken binnen het
bereikbare en beschikbare aanbod moeten belangen worden afgewogen en prioriteiten worden
gesteld aan woonwensen door starters. Op deze manier ontstaat er uiteindelijk een realistisch
aspiratiebeeld (Hoefnagel, 2011; van Beckhoven & van Kempen, 2002; Blijie, van Hulle, Poulus, van
Til, & Gopal, 2009).
7

Ontspannen woningmarktgebieden zijn naast Groningen en Limburg ook te vinden in Zeeland en het Noorden en Oosten van Nederland.
Vanwege de leesbaarheid van dit rapport worden deze gebieden niet in de tekst vernoemd.

8

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht
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3.3.3.

Persoons‐/huishoudvariabelen

Naast financiële mogelijkheden en het bereikbare woningaanbod zijn er nog meer factoren van
invloed op de woonwensen van starters. De meest invloedrijke factoren worden in deze paragraaf
beschreven.
Huishoudsamenstelling
De huishoudsamenstelling die direct na het verlaten van het ouderlijk huis ontstaat, is van invloed op
de voorkeur voor een bepaalde woning. Vooral de voorkeur voor de eigendomsvorm van de eerste
woning wordt hiermee beïnvloed. In het geval dat jongeren het ouderlijk huis verlaten om te gaan
samenwonen hebben zij de mogelijkheid om de financiële krachten te bundelen. Voor hen is het
aanschaffen van een koopwoning beter haalbaar. Het kopen van een eigen woning wordt dan ook
vooral gedaan door jongeren die het huis verlaten om samen te gaan wonen (Mulder & Hooimeijer,
2002; Dol & Boumeester, 2008; van Beckhoven & van Kempen, 2002; Kruythoff, 1991). Zij gaan bij
het kopen van een woning samen een langdurige financiële verbintenis aan wat een grote
verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Samenwonende koopstarters wensen vaak een woning
waar ze voor langere termijn kunnen wonen en eventueel in de toekomst naar eigen inzicht
aanpassingen kunnen doen (van Beckhoven & van Kempen, 2002; Rabobank, 2009).
Waar kopen in veel gevallen plaats vindt door starters die gaan samenwonen, wordt huren
voornamelijk gedaan door starters zonder een vaste levenspartner. Deze eigendomsvorm biedt de
jongere immers meer flexibiliteit (van Beckhoven & van Kempen, 2002; Mulder & Hooimeijer, 2002).
Jongeren in Nederland verlaten steeds minder vaak het ouderlijk huis om met een partner samen te
wonen en steeds vaker met de reden dat ze zelfstandig willen zijn (van Beckhoven & van Kempen,
2002).
Over het algemeen hechten samenwonenden waarde aan privacy, terwijl jonge alleenstaanden
kiezen voor wat meer levendigheid in de woonomgeving (Mulder & Hooimeijer, 2002; Dol &
Boumeester, 2008). Verder wordt er een verschil waargenomen in de voorkeur voor de
woonomgeving naar huishoudtype. Zo zijn alleenstaande starters op de woningmarkt bijvoorbeeld
eerder geneigd in of rond een stadscentrum te wonen terwijl stellen een rustigere woonomgeving
opzoeken (Heylen & Winters, 2008).
Werk en opleiding
Volgens Mulder & Hooimeijer (2002) geldt dat hoe hoger het opleidingsniveau van een starter is, des
te groter de kans is dat hij of zij het huis verlaat om alleen te gaan wonen. Er kan verwacht worden
dat de keuze voor zowel de woning als de woonomgeving van starters te maken heeft met de
gevolgde opleiding en de positie op de arbeidsmarkt. Het opleidingsniveau van een starter is van
invloed op zijn werkniveau en dat weer op het inkomen.(Kruythoff, 1991; Dol & Boumeester, 2008).
De starter op de arbeidsmarkt heeft meestal een laag aanvangssalaris wat zal oplopen in een relatief
kort tijdsbestek. Na 5 jaar verwachten hoger opgeleiden ongeveer de helft meer te verdienen dan
toen zij begonnen. Echter, vanwege de economische crisis hebben mensen tegenwoordig minder
kans op een vaste baan. Starters hebben vaak de eerste werkjaren een arbeidscontract voor
bepaalde tijd. Het bezitten van een vast arbeidscontract is van invloed op het verkrijgen van een
hypotheek (Hoefnagel, 2011; Companen, 2012).
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Hoger opgeleiden beginnen op een latere leeftijd met werken dan lager opgeleiden waardoor lager
opgeleiden eerder kunnen beginnen met het opbouwen van eigen vermogen. Daar staat dan echter
meestal een lager salaris en minder salarisgroei tegenover (Hoefnagel, 2011). Het hypotheekbedrag
dat maximaal geleend kan worden is afhankelijk van het inkomen. Een hoger opgeleide koopstarter is
bij de aanschaf van zijn eerste woning voornamelijk afhankelijk van het bedrag wat hij maximaal kan
lenen. Bij een lager opgeleide koopstarter speelt het eigen vermogen een grotere rol bij de aankoop
van een woning.
Het rapport 'Tussen wens en werkelijkheid' van het Ministerie van BZK9 stelt dat hoger opgeleiden
hun verhuiswens vaker weten te realiseren dan lager opgeleiden. Dit zou er op kunnen wijzen dat zij
meer realistische verhuiswensen hebben en/of dat deze groep betere kansen heeft op de
woningmarkt vanwege dat zij vaak een hoger inkomen hebben (Ministerie van BZK, 2011).
Leeftijd
Variaties in leeftijd bij het uit huis gaan hangen samen met een aantal achtergrondkenmerken. Deze
hebben te maken met: de woonplaats, de genoten opleiding, de gezinssamenstelling in het ouderlijk
huis, de nieuwe huishoudensamenstelling en het geslacht van de starter.
Het moment waarop jongeren uit huis gaan verschilt per regio in Nederland. Zo gaan in het noorden
van Nederland, in Flevoland en in Zeeland jongeren gemiddeld ruim een jaar eerder het huis uit dan
in de rest van Nederland. Dit komt doordat jongeren in deze landelijke gebieden aanzienlijk verder
moeten reizen voor het volgen van hoger onderwijs of om een gewenste functie te bekleden (de
Jong, et al., 2006). Hoger opgeleide jongeren vertrekken gemiddeld eerder uit huis dan overige
jongeren. Daarnaast is de gezinssamenstelling in het ouderlijk huis van invloed. Naarmate gezinnen
minder kinderen tellen is er relatief meer ruimte voor privacy in het ouderlijk huis en blijven jongeren
langer thuis wonen (de Jong, et al., 2006).
Zoals eerder in deze paragraaf beschreven hangt de leeftijd waarop men het ouderlijke huis verlaat
ook af van het feit of men gaat samenwonen met een partner dan wel alleen gaat wonen. Starters
die gaan samenwonen zijn doorgaans ouder. Vrouwen verlaten gemiddeld eerder het ouderlijk huis
dan mannen en gaan zij ook vaker samenwonen vanuit het ouderlijk huis (Kruythoff, 1991; Mulder &
Hooimeijer, 2002).
Regio
Regionale verschillen hebben invloed op de positie van starters. De voornaamste verschillen zijn te
vinden tussen starters in de Randstad en in de rest van Nederland. Dit komt vooral door de
verschillen in de samenstelling van de groep starters en in de samenstelling van het woningaanbod
tussen de twee gebieden (Linde, Dieleman, & Clark, 1986; Klaver, Vernooij, van den Broek, & de Jong,
2008). De woonwensen van starters variëren per regio, vooral als het gaat om het type woning en de
eigendomsvorm. Dit komt deels doordat het aanbod van woningen in de Randstad anders is dan de
rest van Nederland. Ook zijn er verschillen te zien in de huishoudsamenstelling van koopstarters. In
de Randstad zijn relatief meer eenpersoonshuishoudens onder de koopstarters te vinden terwijl
buiten de Randstad veel vaker tweepersoonshuishoudens zijn onder de koopstarters. Ook hebben
starters in landelijke gebieden vaker de wens om een woning te kopen die de kwaliteiten heeft om er
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voor langere tijd in te kunnen wonen (Klaver, Vernooij, van den Broek, & de Jong, 2008; Companen,
2012).
Eigenschap van veel Nederlanders is dat zij er de voorkeur aan geven om in de buurt van de vorige
woningomgeving te blijven wonen. Sociale verbondenheid is hier de grondslag van (NVB, 2012).
Volgens Kruythoff (1991) komt het ook nog wel eens voor dat, jongeren uit een landelijke omgeving
nabij de steden, verhuizen naar deze steden omdat daar een ruimer aanbod aan goedkope woningen
is. Zij worden hiertoe gedwongen omdat zij in hun huidige woonplaats, waar zij eigenlijk liever willen
blijven, geen geschikte en betaalbare woning kunnen vinden. Vaak blijven deze jongeren hun sociale
contacten in de oorspronkelijke woonplaats nog intensief onderhouden (Blijie, van Hulle, Poulus, van
Til, & Gopal, 2009; Kruythoff, 1991).
Vermogen ouders
Het vermogen van de ouders heeft meerdere effecten op het uit huis gaan van hun kinderen. Ouders
kunnen hun vermogen gebruiken om de kinderen te ondersteunen in de aanschaf van een woning.
Hierdoor kunnen potentiële starters die financieel ondersteund worden door vermogende ouders
eerder een gewenste koopwoning aanschaffen. Vaak wonen vermogende ouders in ruimere huizen
waardoor hun kinderen vaker veel ruimte en privacy hebben bij hun ouders thuis. Hierdoor zijn zij
minder snel geneigd het ouderlijk huis te verlaten (Mulder & Hooimeijer, 2002; van Beckhoven & van
Kempen, 2002; Dol & Boumeester, 2008). Ook voor potentiële starters geldt dat als zij tevreden zijn
over de huidige woning en woonomgeving, de behoefte om te verhuizen laag blijft.
Zolang de thuissituatie nog bevalt, zal een potentiële starter wachten met de aanschaf van een eigen
woning (Boumeester, 2004). Daarnaast willen jongeren tegenwoordig bij het starten van een
zelfstandig leven niet te veel inleveren op het comfort dat men gewend is bij hun ouders. Jongeren
blijven hierdoor langer bij hun ouders wonen om zo te kunnen sparen voor een start in een
kwalitatief betere woning (Vandorpe, Vanden Broucke, & Vandekerckhove, 2007).
Woongeschiedenis
Op basis van vorige woonsituaties worden bepaalde ideeën gevormd over hoe en waar men wil
wonen. Bij het vormen van woonwensen hebben de woonervaringen uit de jeugd een sterker effect
dan de woongeschiedenis die ervaren is als volwassene (Pitty, 2011). Bij het bepalen van de
woonwensen let men in het bijzonder op de ervaringen met de woning‐ en omgevingskenmerken
van de huidige woonsituatie. Tevens wordt het woningaanbod in de omgeving van de ouderlijke
woning door starters gebruikt om inzichten te verkrijgen in de mogelijke en haalbare woonsituaties
(Hoefnagel, 2011; Mulder & Hooimeijer, 2002).
Als de ouders in een koopwoning wonen zijn de kinderen eerder geneigd om zelf ook een voorkeur
voor een koopwoning te hebben (Clark & Mulder, 2000). Van Beckhoven & van Kempen (2002)
stellen dat in regio's waar het bezitten van een woning de overhand heeft starters eerder geneigd
zullen zijn om een woning te kopen. Jongeren in Nederland groeien steeds vaker op in een
koopwoning. Om deze reden wensen veel starters een koopwoning als eerste woning (Boumeester,
2004). Mulder & Hooimeijer (2002) stellen dat de mate van verstedelijking van een regio van invloed
is op de gewenste eigendomsvorm van een woning. Hoe hoger de mate van verstedelijking van de
regio waar een starter is opgegroeid, des te kleiner de kans dat hij start met een koopwoning. Het
aandeel koopwoningen in stedelijke gebieden is doorgaans onder het landelijk gemiddelde.
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Factoren zoals de woongeschiedenis en de sociale binding aan een gebied zijn van belang voor de
keuze van de woonomgeving die mensen maken. Steeds meer onderzoeken naar woonwensen zijn
tegenwoordig (deels) gebaseerd op leefstijlen. Het lijkt er echter volgens diverse onderzoekers op
dat de uitkomst van deze leefstijlonderzoeken afhankelijk is van de visie van de onderzoeker, de
gebruikte onderzoeksmethoden, de tijd en de locatie van het onderzoek (Heijs, Carton, Smeets, &
van Gemert, 2009; Pinkster & van Kempen, 2002). Op leefstijlen zal om deze redenen niet verder
worden ingegaan in dit rapport.
Verhuisurgentie
In welke mate er concessies in iemands woonwensen gedaan worden hangt voor een groot deel af
van de noodzaak om te verhuizen. De reden om te verhuizen is van invloed op de hardheid van de
woonwensen. Zodra iemand heel snel het ouderlijk huis wil of moet verlaten zal deze persoon bereid
zijn meer concessies te doen in de woonwensen. Is iemand niet aan een tijdslimiet gebonden
waarbinnen een woning gevonden moet worden dan hoeft er minder geschaafd te worden aan zijn
woonwensen (Bos & de Bruin, 2007; Hoefnagel, 2011). Huishoudens met een urgente verhuiswens
zijn afhankelijk van de woningen die op dat moment te koop staan. Heeft een toekomstig
huishouden een hele urgente verhuiswens en is er op korte termijn geen gewenste woning
beschikbaar dan zijn er drie opties. Men kan de huidige woonsituatie verbeteren door de woning te
verbouwen, de woonwensen aanpassen of een langer verblijf bij de ouders voor lief nemen en de
zoekperiode verlengen waardoor er wellicht een woning gevonden wordt die beter bij de
woonwensen aansluit (Hoefnagel, 2011). Potentiële starters hebben niet de mogelijkheid om de
huidige woning aan te passen zodat er voor hen nog twee opties overblijven; de woonwensen
aanpassen of verder zoeken.
Tabel 1 Beïnvloedende factoren bij woonwensen en concessies in woonwensen

Beïnvloedende factoren bij woonwensen
Financiële mogelijkheden
Eigen vermogen
Inkomen
Financiële ondersteuning ouders
Huishoudensamenstelling
Leenregels hypotheken
Bereikbaar woningaanbod
Beschikbaar woningaanbod
Lokale woningprijzen
Concurrentie op de woningmarkt
Werkniveau
Opleidingsniveau
Leeftijd
Regio
Samenstelling van de woningvoorraad
Woongeschiedenis / thuissituatie
Verhuisurgentie
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3.4.

Woonwensen en concessies in woonwensen van starters

Mensen streven er naar om in een woning te wonen die het meeste woongenot oplevert, ook
starters (Blijie, van Hulle, Poulus, van Til, & Gopal, 2009). Zoals bij Visser en van Dam (2006) wordt in
dit rapport onderscheid gemaakt tussen woningkenmerken en omgevingskenmerken. Aan het einde
van deze twee paragrafen wordt een overzicht gegeven van de opvallendste woonwensen en de
mogelijke concessies die er op deze woonwensen gedaan worden (tabel 2 en 3). Wat de specifieke
woonwensen en concessies van starters zijn is van veel factoren afhankelijk (zie paragraaf 3.3).
Gewenste woning‐ en omgevingskenmerken, zoals prijs en locatie, gelden in algemenere zin voor
starters. Sommige specifiekere woonwensen zoals, de gewenste bouwstijl en de mate van
stedelijkheid zijn meer gebaseerd op persoonlijke smaak (Blijie, van Hulle, Poulus, van Til, & Gopal,
2009).
3.4.1.

Woningkenmerken

De belangrijkste kenmerken die de woningkeuze van starters beïnvloeden zijn de locatie (zie 3.3), het
woningtype, de eigendomsvorm en de prijs van de woning. Andere belangrijke woningkenmerken
zoals grootte en onderhoudsniveau van het huis hangen sterk samen met deze eigenschappen
(Linde, Dieleman, & Clark, 1986; Blijie, van Hulle, Poulus, van Til, & Gopal, 2009). Uit onderzoek naar
verhuisde personen in 2009 blijkt dat ongeveer een kwart van de respondenten tijdens het zoeken
naar een woning zijn woonwensen heeft aangepast op het gebied van woningkenmerken (Ministerie
van BZK, 2011).
Mulder & Hooimeijer (2002) verwachten dat alleenstaande starters minder kans hebben om
huiseigenaar te worden dan starters die gaan samenwonen. De hoge prijzen van koopwoningen zijn
hier mogelijk een verklaring voor. Daarnaast speelt bij starters dat hun huishoudensamenstelling in
veel gevallen sneller kan veranderen (Pitty, 2011). Bij een koopwoning is de eigenaar de baas in zijn
huis wat veel vrijheid met zich meebrengt binnen de eigen woning. Een koopwoning kan door de
bewoners naar eigen wensen aangepast worden. Ook is er meer vrijheid in de woningkeuze binnen
het aanbod van koopwoningen (Boumeester, 2004). Andere veelgenoemde redenen voor het kopen
van een woning zijn meer financieel van aard zoals belastingvoordeel en vermogensopbouw (Blijie,
van Hulle, Poulus, van Til, & Gopal, 2009; Companen, 2012). In het onderzoek van Companen (2012)
komt naar voren dat men bijna nooit de wens verandert voor wat betreft de eigendomsvorm van een
woning. Uit dit onderzoek blijkt ook dat potentiële koopstarters geen huurwoning wensen wanneer
de geschikte koopwoning niet te vinden is. Van de verhuisde personen die oorspronkelijk een
koopwoning wenste is uiteindelijk 92% daadwerkelijk in een koopwoning beland. De groep die
voordat zij gingen zoeken naar een woning geen voorkeur had voor de eigendomsvorm, zijn over het
algemeen verhuisd naar een huurwoning (Ministerie van BZK, 2011).
Startende eenpersoonshuishoudens zijn meer geneigd een meergezinswoning te betrekken, vaak ook
om deze te huren. Samenwonende starters met twee inkomens zijn beter in staat om een
eengezinswoning te kopen en doen dat dus ook vaker (Mulder & Hooimeijer, 2002) Uit het WoON
onderzoek in 2009 is gebleken dat meer dan de helft van de starters hun thuis vindt in een
meergezinswoning. Echter in hetzelfde onderzoek komt naar voren dat tussen 2007 en 2009 de wens
van starters voor een eengezins koopwoning veel groter is dan het daadwerkelijk aantal verhuizingen
dat deze groep doet naar dit woningtype (WoON, 2009). Dit kan er op duiden dat er onvoldoende
aanbod is van eengezins koopwoningen die betaalbaar zijn voor koopstarters. Uit het onderzoek van
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Companen (2012) komt naar voren dat iets meer dan de helft van de potentiële koopstarters in de
Randstad een meergezinswoning zoekt, terwijl van de koopstarters buiten de Randstad maar
ongeveer één derde in een meergezinswoning geïnteresseerd is. In het WoON (2009) rapport staat
dat veel starters concessies moeten doen voor wat betreft het woningtype. Dit wordt ook gesteld in
het rapport 'Tussen wens en werkelijkheid' (Ministerie van BZK, 2011); waar ongeveer een kwart van
de ondervraagden concessies hebben gedaan in de wensen met betrekking tot de indeling van de
woning en het woningtype.
Iets meer dan de helft van de potentiële koopstarters geeft de voorkeur aan een woning onder de
€200.000, ‐. Het andere gedeelte zoekt een woning in de prijsklasse er net boven (Companen, 2012).
Dat een starter niet veel concessies wil doen in de prijs van een woning spreekt voor zich. De
financiële middelen van een starter zijn leidend voor de maximale prijs die zij voor een woning
kunnen betalen. Uiteraard moet een potentiële koopstarter de gewenste prijs bijstellen aan wat voor
hem financieel haalbaar is. Een duurdere woning kopen dan aanvankelijk gewenst is, is alleen
mogelijk als een koopstarter er voor kiest langer bij de ouders te blijven wonen. Heeft de koopstarter
een hoge urgentie om te verhuizen dan kan een keuze voor een duurdere woning dan aanvankelijk
gewenst vrijwel uitgesloten worden. Er zouden in dit geval door koopstarters alleen concessies
gedaan kunnen worden door een goedkopere woning te kopen dan aanvankelijk gewenst was.
Ongeveer één derde van de potentiële koopstarters geeft aan eventueel concessies te willen doen in
de vorm van een goedkopere woning (Companen, 2012). Starters kunnen vaak alleen een woning in
het goedkope segment betalen. De waarschijnlijkheid dat starters ook daadwerkelijk in staat zijn
concessies te doen in de prijs van een woning is hierdoor ook klein.
Naast de kosten, woningtype en eigendomsvorm is de grootte van de woning een belangrijke
woonwens. Brounen & Neuteboom (2009) stellen dat de gemiddelde woonoppervlakte van een
startend huishouden in de koopsector 119 m² bedraagt. Deze grootte wijkt volgens hen in veel
gevallen af van wat potentiële starters wensen. Ook uit het rapport van het Ministerie van BZK
(2011) blijkt dat ongeveer een derde van de verhuisde personen in een woning woont die kleiner is
dan dat zij aanvankelijk wensten. In hetzelfde onderzoek, onder verhuisgeneigden die nog niet
verhuisd zijn, geeft ongeveer een kwart aan de grootte van de woning minder belangrijk te vinden.
Een zelfde deel wil hier juist helemaal geen concessies in doen. Starters die de voorkeur hebben om
in een stedelijke omgeving te wonen nemen vaker genoegen met een minder grote woning en laten
een korte afstand naar dagelijkse voorzieningen zwaarder wegen bij hun uiteindelijke woningkeuze
(Hoefnagel, 2011).
Een doorstroommarkt (zie paragraaf 2.1.) is onder andere gebaseerd op het principe dat starters de
woningmarkt betreden in een woning die tot de kwalitatief mindere van de woningvoorraad behoort
en dat zij later in hun wooncarrière verhuizen naar een woning van betere kwaliteit. Dit principe is
maar gedeeltelijk waar en hangt af van de woonplaats en de leeftijd van de starter. Met name buiten
de Randstad is er een aanzienlijk deel van de starters dat vanuit het ouderlijk huis verhuist naar een
woning dat niet binnen het goedkope(re) segment valt (Linde, Dieleman, & Clark, 1986; Klaver,
Vernooij, van den Broek, & de Jong, 2008).
Een deel van de starters geeft aan hun wensen te hebben bijgesteld ten aanzien van de
onderhoudsstaat van de woning. De respondenten uit het onderzoek van Pitty (2011) onder starters
op de Utrechtse woningmarkt geven aan dat als zij één van hun woonwensen zouden moeten laten
vallen, dit het bouwjaar of het uiterlijk van de woning zou zijn. Voor wat betreft de buitenkant van de
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woning blijkt uit de WoON module consumentengedrag (Blijie, van Hulle, Poulus, van Til, & Gopal,
2009) dat de favoriete bouwstijl van Nederlanders vrij traditioneel is. Hiermee wordt onder andere
een rijtjeswoning met een puntdak, bakstenen gevels en houten kozijnen bedoeld. Het liefste dient
deze woning een nieuwbouwwoning te zijn volgens het WoON 2009 onderzoek.
In het algemeen moeten starters tijdens het zoeken naar een woning een balans zien te vinden
tussen de prijs, de grootte, de kwaliteit en de locatie van een woning (Blijie, van Hulle, Poulus, van
Til, & Gopal, 2009). Een deel van de koopstarters kiest hierbij bewust voor een lagere hypotheek af te
sluiten dan dat zij maximaal kunnen lenen. Zij kiezen ervoor om de woonlasten acceptabel te houden
waardoor er meer geld overblijft om leuke dingen te doen (Companen, 2012).
Tabel 2 Belangrijkste woonwensen en concessies in woonwensen van starters mbt de woning

Woningkenmerk

Woonwens

Mogelijke concessie

Woningtype

Eengezins‐/
meergezinswoning
Koop
< €200.000, ‐
Groter dan 119 m²
Lange termijn
Weinig onderhoud
Weinig klussen
Traditioneel
Houten kozijnen
Nieuwbouw

Meergezinswoning

Bereidheid tot
concessie
Klein

Huur
Goedkoper/duurder
Kleiner wonen
Kortere termijn
Meer onderhoud
Meer klussen
Andere bouwstijl
Ander materiaal
Bestaande bouw

Klein
Klein
Groot
Groot
Groot
Groot
Groot
Groot
Neutraal

Eigendomsvorm
Prijs
Grootte
Bewoningstermijn / meegroeimogelijkheden
Onderhoudsniveau
Aanpassingen bij bewoning
Bouwstijl / uiterlijk
Materiaal kozijnen
Nieuwbouw of bestaande woning

3.4.2.

Omgevingskenmerken

De woonomgeving is een belangrijk aspect bij de keuze van een woning (Visser & van Dam, 2006). De
locatie heeft invloed op de woningkeuze van vrijwel alle huishoudens. In het rapport van het
Ministerie van BZK (2011) geeft bijna de helft van de respondenten aan sowieso de woonwensen op
het gebied van woonomgeving niet te willen bijstellen. Ook uit het onderzoek van Hoefnagel (2011)
onder starters in Utrecht blijkt de locatie de meeste invloed te hebben op de woningkeuze van een
starter. De meeste starters zijn veel buitenshuis en besteden vaak veel tijd aan sociale activiteiten.
Visser en van Dam (2006) merken op dat de fysieke kenmerken van de woonomgeving minder
belangrijk zijn en dat vooral de sociale en functionele kenmerken van de woonomgeving de
woonwensen van mensen bepalen. Met fysieke woonomgevingskenmerken wordt de kwaliteit van
de openbare ruimte en gebouwde omgeving bedoeld. Met sociale‐ en functionele
omgevingskenmerken worden onder andere de bevolkingssamenstelling in de wijk, het gemiddeld
inkomen in de wijk, de afstand tot het werk en de afstand tot voorzieningen bedoeld.
Starters kiezen net zoals alle andere huishoudens een woning die zo dicht mogelijk bij de dagelijkse
voorzieningen ligt. Bij het zoeken naar een woning letten mensen met name op de aanwezigheid van
dagelijkse voorzieningen, voldoende parkeergelegenheid en openbaar groen in de wijk. Met
dagelijkse voorzieningen worden winkels bedoeld die voorzien in de dagelijkse behoeftes. De helft
van de potentiële starters geeft aan binnen fietsafstand van de dagelijkse voorzieningen te willen
wonen. Van hen wenst één derde de dagelijkse voorzieningen op loopafstand. Van de starters wenst
ongeveer de helft parkeergelegenheid op eigen terrein. Iets minder dan de helft neemt genoegen
met parkeren in de eigen straat. Dit moet dan wel voldoende aanwezig zijn. Qua openbaar groen
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wensen potentiële starters het liefste plantsoenen verspreid over de buurt. Eén derde van hen geeft
de voorkeur aan een openbaar park. Is er één van deze omgevingskenmerken niet voldoende
aanwezig dan daalt de aantrekkelijkheid van de woonomgeving en daarmee de woning aanzienlijk
(Blijie, van Hulle, Poulus, van Til, & Gopal, 2009).
Visser en van Dam (2006) stellen in hun rapport 'De prijs van de plek' dat er in het keuzeproces van
de woonomgeving een volgorde te zien is. Allereerst vormen huizenkopers een voorkeur voor een
bepaalde regio of woonplaats. Hier worden over het algemeen weinig concessies in gedaan. De
afstand tot werk en sociale verbondenheid spelen hier een grote rol in. Daarna vormen
verhuisgeneigden de wensen voor wat betreft woonomgeving en woonlocatie. De bereidheid om in
een andere plaats naar een woning te zoeken is laag. Een woning zoeken in een andere regio is voor
de meeste koopstarters al helemaal geen optie. Wel is men eerder bereid te kijken naar
koopwoningen in een andere buurt dan aanvankelijk gewenst was. Deze buurt dient dan echter wel
te voldoen aan de (meeste) wensen die mensen stellen aan de woonomgeving en de
buurtsamenstelling (Ministerie van BZK, 2011; Bos & de Bruin, 2007).
Sociale contacten in de buurt worden als belangrijk gezien door starters. Potentiële starters geven
aan dat meer dan de helft contact met directe buren wenst en 40% met buren en buurtgenoten. Van
de reeds verhuisde starters geeft een groter deel aan genoegen te nemen met alleen contact met
directe buren. Veiligheid en levendigheid zijn vaak omgevingsfactoren die als belangrijk worden
genoemd door starters (Hoefnagel, 2011; Pitty, 2011; Blijie, van Hulle, Poulus, van Til, & Gopal, 2009;
van Holland, 2011). Woonwensen die men liever niet bij wil bijstellen zijn wensen ten aanzien van de
veiligheid in de buurt (Ministerie van BZK, 2011).
De bereidheid om de specifieke wensen ten aanzien van de woonomgeving bij te stellen is minder
hoog dan bij de wensen met betrekking tot de woningkenmerken. Toch geeft een derde van de
verhuisde respondenten aan dat zij hun wensen met betrekking tot buurtsamenstelling hebben
moeten bijstellen. Ook heeft nog eens een kwart van deze mensen concessies gedaan in de wensen
ten aanzien van de gebouwde omgeving en voorzieningen in de buurt (Ministerie van BZK, 2011). Op
welk gebied men concessies doet op deze onderdelen staat in het rapport echter niet beschreven. In
de Grote Woontest, gehouden in 2008 in Rotterdam (The SmartAgent Company, 2008) is gevraagd of
de leeftijd, manier van leven en etnische achtergrond van bewoners veel of weinig mogen verschillen
in hun ideale wijk. De antwoorden hierop waren erg divers waarbij een mix van bewoners gewenst
werd door mensen die in het centrum van een stad wilden wonen en mensen die in een woonwijk
wilden wonen, wensten graag naast dezelfde soort mensen te wonen.
Tabel 3 Belangrijkste wensen van starters mbt de woonomgeving

Woonwens
Omgevingskenmerken
Regio
Woonplaats
Buurt
Mate sociaal contact
Soort bebouwing
Dagelijkse voorzieningen
Afstand tot het werk
Bevolkingssamenstelling
Veiligheid
Levendigheid
Parkeergelegenheid

Huidige regio
Huidige woonplaats
Specifieke buurt
Met directe buren
Diverse wensen
Op fietsafstand
Dicht bij werk
Diverse wensen
Veilige woonomgeving
Levendige wijk
Op eigen terrein

Mogelijke concessie
Andere regio
Andere woonplaats
Andere buurt
Minder of meer contacten
Divers
Verder weg
Langere reistijd
Divers
Minder veilig
Rustigere wijk
In de straat
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Bereidheid tot
concessie
Klein
Klein
Groot
Groot
Groot
Klein
Klein
Groot
Klein
Klein
Groot
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3.5.

Resumé

Starters bevinden zich in een fase waarin veel veranderingen optreden. Verandering op het gebied
van werk en relaties zijn de voornaamste redenen om het ouderlijk huis te verlaten. Door de
toegenomen welvaart hebben kinderen meer ruimte gekregen bij hun ouders thuis waardoor ze
minder snel de neiging hebben om uit huis te gaan. Tegenwoordig hebben jongeren sterker de
behoefte om zich te ontplooien en te genieten van het leven. Hierdoor stellen zij vaak de
gebeurtenissen naar volwassen worden uit, zoals gaan werken en een huis kopen. Voordat starters
hun eerste huis willen kopen hebben zij behoefte aan zekerheid op het gebied van werk en relatie.
Daarom zijn koopstarters vaker wat ouder en gaan zij vaker samenwonen dan huurstarters.
De combinatie van alle woonwensen, het ideaalbeeld, is in praktijk niet betaalbaar voor starters. Er
zullen concessies gedaan moeten worden in die woonwensen waardoor er een wensenpakket
ontstaat die meer realistisch is, het aspiratiebeeld. Met het aspiratiebeeld gaan starters actief op
zoek naar een woning en komen uiteindelijk, na meestal verdere concessies gedaan te hebben, tot
een definitieve woningkeuze.
In welke mate het aspiratiebeeld gerealiseerd kan worden hangt in eerste instantie af van de
financiële middelen die het toekomstig huishouden heeft. Daarnaast zijn zij afhankelijk van het
betaalbare aanbod aan woningen op het moment van zoeken in de gewenste regio. Deze factoren
kunnen worden beïnvloed door langer bij de ouders te blijven wonen waardoor er meer financiële
middelen vergaard kunnen worden en/of langer gezocht kan worden naar een ideale woning. Niet
alle starters kunnen dat geduld opbrengen. Geld een belangrijke factor in welke mate er concessies
gedaan worden in de woonwensen van koopstarters.
Het bedrag wat een starter maximaal aan hypotheek kan krijgen is afhankelijk van het inkomen. Dit is
voor starters vaak niet voldoende om een woning te kunnen kopen dat voldoet aan het
aspiratiebeeld. Om alsnog tot een woningaankoop te komen kan er eigen vermogen ingebracht
worden. Jongeren zijn doorgaans nog niet in de gelegenheid geweest dit voldoende op te kunnen
bouwen en moeten dikwijls nog even sparen voordat zij daadwerkelijk tot de koop van een woning
over gaan. Eventuele financiële ondersteuning van ouders kan van invloed zijn op de woonwensen en
de concessies die zij hierin doen. De financiële mogelijkheden bepalen de keuzeruimte van een
starter. Deze keuzeruimte van woningen is ook afhankelijk van het beschikbare aanbod in een regio.
Het beschikbare aanbod is in elke regio anders voor starters en is ook afhankelijk van wat zij te
besteden hebben. In de Randstad zijn de woningprijzen van kwalitatief goede woningen hoger maar
hebben starters vaker meer te besteden. In bijvoorbeeld Zeeland en Groningen zijn de woningprijzen
lager maar hebben starters meestal wat minder financiële middelen. Ook vormen starters hun
woonwensen op basis van de aanwezige woningen in de regio, met name het type en de
eigendomsvorm van de woning.
Vrijwel elke factor die van invloed is op de woonwensen en de concessies hierin van starters heeft
een relatie met de financiële mogelijkheden. De meest beïnvloedende zijn de huishoudsamenstelling,
werk‐ en opleidingsniveau, leeftijd en de (financiële ondersteuning van de) ouders. De regio heeft
zowel invloed op het financiële mogelijkheden als op het bereikbaar woningaanbod voor
koopstarters. De woongeschiedenis van een starter speelt hierbij ook een rol van betekenis. Een
starter baseert zijn woonwensen op de ervaringen in en rond het ouderlijk huis. Ook de kenmerken
hiervan zijn niet geheel los te koppelen van de financiële mogelijkheden.
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Alle factoren die van invloed zijn op de woonwensen van starters zijn ook van invloed op de
concessies die zij hierin doen. Hierbij hebben de financiële middelen, het beschikbaar‐ en bereikbaar
woningaanbod de meeste invloed. Een belangrijke factor die vooral van invloed is op het doen van
concessies in woonwensen is de mate van urgentie om te verhuizen. Hoe sneller een starter wil of
moet verhuizen hoe meer woonwensen deze bereid is bij te stellen.
De belangrijkste woonwensen van starters hebben betrekking op: woningtype, grootte,
eigendomsvorm, prijs en de locatie van de woning. Starters in landelijk gebied die gaan samenwonen
hebben vaak de voorkeur voor een eengezins koopwoning, terwijl jonge alleenstaande starters in een
stedelijk gebied meer de voorkeur geven aan een meergezinswoning. De woonomgeving is ook van
belang voor starters in de keuze van de woning. Starters willen graag wonen in een veilige wijk waar
het levendig is en waar sociale contacten gemaakt en onderhouden kunnen worden. Ook vinden
starters het belangrijk dat zij op korte afstand van de dagelijkse voorzieningen wonen.
De belangrijkste woonwensen ten aanzien van de woonomgeving waar starters (liever) geen
concessies in doen hebben betrekking op de regio en woonplaats waar men wil wonen. In welke
buurt men gaat wonen, geeft men minder prioriteit.
Een overzicht van de factoren, woonwensen en concessies op basis van de bestudeerde literatuur in
dit hoofdstuk zijn weergegeven in de tabellen 1, 2 en 3.
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4.

Westland

In de inleiding is (paragraaf 1.1.2.) Westland al kort geïntroduceerd. Dit hoofdstuk zal daar verder op
in gaan. Met behulp van de demografische cijfers, rapporten, beleidsstukken en interviews met
stakeholders van de Westlandse woningmarkt is dit hoofdstuk opgesteld. Eerst worden de
geografische ligging en demografische kenmerken beschreven waarna de woningvoorraad en het
woningaanbod van Westland is geanalyseerd. Vervolgens wordt verder ingegaan op de woningmarkt
in Westland waarna het beleid van de Gemeente Westland met betrekking tot starters aan bod
komt.

4.1.

Geografische ligging

Gemeente Westland is gelegen aan de kust van de provincie Zuid‐Holland (figuur 4 en 5). In het
zuiden grenst Westland aan gemeente Maassluis en de deelgemeente Hoek van Holland
(Rotterdam). Ten oosten van de gemeente ligt de gemeente Midden‐Delfland en in het noorden
grenst Westland aan Den Haag en Rijswijk. Tevens ligt Westland op geringe afstand van de steden
Delft en Rotterdam. De gemeente is samen met acht andere gemeenten10 onderdeel van het
Stadsgewest Haaglanden (figuur 4).

Figuur 4 Westland tov Regio Haaglanden (bron (SVH, 2012))

10

Stadsgewest Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten: Den Haag, Zoetermeer, Delft, Leidschendam‐Voorburg,
Pijnacker‐Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Midden‐Delfland en Westland
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Figuur 5 Westland tov Nederland

Figuur 6 Gemeente Westland

Gemeente Westland is in 2004 ontstaan uit een gemeentelijke herindeling van vijf gemeenten. De
gemeente beslaat een oppervlakte van iets meer dan 9.000 hectare en bestaat uit de elf kernen: 's‐
Gravenzande, De Lier, Heenweg, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk,
Ter Heijde en Wateringen. De plaatsen Monster, 's‐Gravenzande en Ter Heijde zijn gelegen aan de
kust (figuur 6).
Wateringen grenst direct aan de VINEX11 wijk Wateringse Veld van de gemeente Den Haag. Naaldwijk
en 's‐Gravenzande zijn de grootste kernen binnen de gemeente waarbij Naaldwijk het meest centraal
gelegen is binnen Westland (figuur 6). Westland is gelegen in het zuidwesten van de Randstad. Bij
elkaar genomen bezitten de woonkernen elk verschillende karaktereigenschappen.
Westland wordt ook wel eens 'de glazen stad' genoemd. Dit komt doordat in Westland het grootste
aaneengesloten glastuinbouwgebied van Nederland ligt. De glastuinbouw is de belangrijkste
economische sector binnen de gemeente en bepaald voor een groot gedeelte het beeld van de
openbare ruimte tussen de kernen van de gemeente.

4.2.

Demografische kenmerken

De vernoemde cijfers in deze paragraaf zijn afkomstig van de website westland.plus.incijfers.nl. De
bron van deze cijfers is het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) waarna zij door ABF research
bewerkt zijn (ABF Research, 2012).
Op 1 januari 2012 telde gemeente Westland 101.984 inwoners. De verwachting is dat dit aantal zal
gaan stijgen naar ongeveer 120.000 in 2040. De verdeling van inwoners over de woonplaatsen in
Westland is te zien in tabel 4. De woonplaatsen met de meeste inwoners in de gemeente zijn 's‐
Gravenzande en Naaldwijk met ongeveer 20‐duizend inwoners, gevolgd door Wateringen, Monster
en De Lier.
11

VINEX: Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
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Tabel 4 inwoners Westland 01‐01‐2012 (ABF Research, 2012)

Woonplaats
's‐Gravenzande
De Lier
Honselersdijk
Kwintsheul
Maasdijk
Monster
Naaldwijk
Poeldijk
Ter Heijde
Wateringen
Totaal

Inwoners
20.386
12.025
7.650
3.685
4.017
13.916
19.277
5.754
547
14.728
101.982

In de leeftijdscategorie, 18 tot en met 30 jarigen, waarbinnen de meeste starters vallen, bestond op 1
januari 2012 in gemeente Westland uit 15.905 personen, wat neerkomt op 15,6% van de totale
bevolking. In heel Nederland valt 16,0% van de bevolking in de leeftijdscategorie van 18 tot en met
30 jaar. De gemiddelde leeftijd van een Westlander is 40,3 jaar tegen 40,6 jaar in Nederland (ABF
Research, 2012).
De demografische druk geeft de verhouding aan tussen de som van het aantal personen van 0 tot en
met 19 jaar en 65 jaar of ouder en de personen in de leeftijdsgroep van 20 tot en met 64 jaar. De
demografische druk is de som van de groene druk en de grijze druk. In Westland is zowel de groene
druk als de grijze druk hoger dan in Nederland. Dit betekent dat er in Westland naar verhouding
meer 0 tot en met 19 jarigen en 65‐plussers zijn dan in Nederland. Dit is ook terug te zien in de
bevolkingsprognose (figuur 7). Deze geeft weer dat de groep 65‐plussers in Westland steeds groter
wordt, de leeftijdsgroepen 30 tot en met 44 jaar en 45 tot en met 65 jaar kleiner worden en de groep
van mensen onder de 30 jaar ongeveer gelijk blijft.

Figuur 7 Prognose leeftijdsopbouw gemeente Westland (ABF Research, 2012)

In Westland woonden op 1 januari 2012 in totaal 41.791 gezinnen. Vergeleken met Nederland (tabel
5) zijn er in Westland aanzienlijk minder eenpersoonshuishoudens en zijn meerpersoonshuishoudens
er meer vertegenwoordigd. Dit maakt onder andere dat in Westland een gemiddeld gezin uit bijna
een half persoon meer bestaat dan in een gemiddeld Nederlands gezin.
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Tabel 5 Huishoudensamenstelling Westland /Nederland 01‐01‐2012 (ABF Research, 2012)

Huishoudtype

Westland

Nederland

Eenpersoonshuishouden

29,5%

36,8%

Samenwonend zonder kinderen

30,8%

29,2%

Samenwonend met kinderen

39,8%

34,1%

Gemiddeld personen per huishouden

2,44

2,0

In het WoON 200912 wordt gesteld dat er in Westland 7.300 leden van huishoudens zijn. Hiermee
worden kinderen vanaf 18 jaar bedoeld die bij hun ouder(s) in huis wonen. Van deze personen is
volgens het rapport 48% verhuisgeneigd wat neerkomt op 3.550 personen. Deze personen willen
binnen twee jaar verhuizen naar een zelfstandige woning (Stadsgewest Haaglanden, 2010). Deze
groep kan gezien worden als de starters in Westland.

4.3.

Woningvoorraad

Op 1 januari 2012 telde de gemeente Westland 40.436 woningen. Uit Westland in cijfers (ABF
Research, 2011) blijkt dat het overgrote deel van de woningvoorraad in gemeente Westland uit
koopwoningen bestaat. De koopwoningvoorraad is in Westland vrij duur en bestaat voornamelijk uit
grondgebonden eengezinswoningen. Kijkend naar heel Nederland dan liggen deze verhoudingen
anders dan in Westland. Uit tabel 6 blijkt tevens dat in gemeente Westland relatief meer
eengezinswoningen zijn dan gemiddeld in Nederland. Ook zijn er ten opzichte van heel Nederland in
de gemeente Westland beduidend minder huurwoningen. Tevens is de gemiddelde WOZ13‐waarde
er aanzienlijk hoger dan het Nederlands gemiddelde.
Tabel 6 voorraad woningen Westland/Nederland (ABF Research, 2012)

Voorraad
Voorraad meergezinswoning (01‐12‐2011)
Voorraad eengezinswoning (01‐12‐2011)
Voorraad koopsector (01‐12‐2011)
Voorraad huursector (01‐12‐2011)
Gemiddelde WOZ‐waarde (01‐01‐2012)

Westland
16,8%
83,2%
69,6%
30,4%
€273.000

Nederland
29,2%
70,8%
59,7%
40,3%
€232.000

Het verschil in WOZ‐waarde is gedeeltelijk te verklaren doordat de woningvoorraad in Westland
meer grotere woningen bevat dan gemiddeld in Nederland. Kijkende naar het aantal kamers van de
woningen binnen de voorraad, dan zijn er in Westland een stuk minder woningen met drie of minder
kamers dan gemiddeld in Nederland. Ook de verhouding grotere woningen, met vijf of meer kamers,
is in Westland hoger dan gemiddeld in Nederland (tabel 7).
Tabel 7 Aantal kamers woningvoorraad (ABF Research, 2012)

Kamers woningvoorraad
Voorraad woningen ‐3 kamers
Voorraad woningen 4 kamers
Voorraad woningen 5+ kamers

Westland
20,2%
33,0%
46,9%

Nederland
28,1%
32,2%
39,7%

12

De resultaten in WoON 2009 zijn op basis van een steekproefsgewijze enquête onder huishoudens in heel Nederland en zijn hierdoor
indicatief van aard.

13

Waardering Onroerende Zaken
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Westland heeft een relatief jonge woningvoorraad (tabel 8). Vergeleken met gemiddeld in Nederland
zijn er in verhouding een stuk minder woningen die zijn gebouwd voor de tweede wereldoorlog.
Ruim één derde van de Westlandse woningvoorraad is gebouwd in de jaren '70 en '80, wat meer is
dan gemiddeld in Nederland. De afgelopen tien jaar zijn er in Westland in verhouding tot de totale
woningvoorraad meer woningen gebouwd dan dat in Nederland gemiddeld was. Dit alles maakt dat
de gemiddelde leeftijd van de woningen in Westland ongeveer zes jaar jonger is dan algeheel in
Nederland.
Tabel 8 Leeftijd woningvoorraad (ABF Research, 2012)

Leeftijd woningvoorraad
Bouwjaar ‐1944
Bouwjaar 1945‐1970
Bouwjaar 1971‐1990
Bouwjaar 1991‐2000
Bouwjaar 2001‐2010
Gemiddelde leeftijd woning

4.4.

Westland
13,4%
24,9%
36,0%
12,7%
13,0%
38 jaar

Nederland
20,4%
26,3%
31,8%
11,8%
9,7%
44 jaar

Woningaanbod

Het woningaanbod wordt in deze paragraaf beschreven op basis van een analyse van de woningen
die worden aangeboden op de websites funda.nl en huizenzoeker.nl. Op deze websites worden
respectievelijk 274.592 en 291.080 woningen in heel Nederland te koop aangeboden (30 november
2012). Dit zijn zowel nieuwbouw als bestaande woningen.
4.4.1.

Gemeente Westland

Westland ten opzichte van Nederland
In oktober 2012 was de gemiddelde vraagprijs van alle te koop staande woningen in Nederland
€239.683,‐ (Huizenzoeker.nl, 2012). In tabel 9 is te zien dat de gemiddelde en de mediane vraagprijs14
in Zuid‐Holland lager is en in Westland hoger is dan in heel Nederland. Tevens is de gemiddelde
vraagprijs per vierkante meter in Westland hoger dan gemiddeld in het land.
Tabel 9 Vraagprijs (Huizenzoeker.nl, 2012)

Prijs

Nederland

Zuid‐Holland

Westland

Vraagprijs (mediaan)

€ 239.683

€ 219.000

€ 269.113

Vraagprijs (gemiddeld)

€ 307.778

€ 289.666

€ 336.366

Gemiddelde vraagprijs / m²

€ 2.341

€ 2.338

€ 2.644

Het woningaanbod in de gemeente, de provincie en Nederland als geheel verschillen van elkaar.
Bijna één derde van de te koop staande appartementen worden aangeboden in Zuid‐Holland (tabel
10). Mede door deze reden is er in deze provincie een lagere mediane vraagprijs voor woningen. Bij
De overige woningtypen ligt de mediane vraagprijs in zowel Zuid‐Holland als in Westland hoger dan
dat dit voor heel Nederland gemiddeld het geval is.

14

De mediane vraagprijs is de vraagprijs van de koopwoning die midden in de oplopende reeks van de vraagprijzen van alle te koop
staande woningen ligt

afstudeerscriptie

48

Tabel 10 Vraagprijs per woningtype (Huizenzoeker.nl, 2012)

Vraagprijs en aantal
Vraagprijs appartement (mediaan)
Aantal koopwoningen appartement
Vraagprijs tussenwoning (mediaan)
Aantal koopwoningen tussenwoning
Vraagprijs hoekwoning (mediaan)
Aantal koopwoningen hoekwoning
Vraagprijs 2‐onder‐1kap (mediaan)
Aantal koopwoningen 2‐onder‐1kap
Vraagprijs vrijstaand (mediaan)
Aantal koopwoningen vrijstaand

Nederland
€ 180.000
69.000
€ 207.000
45.000
€ 225.000
19.000
€ 272.000
29.000
€ 399.000
57.000

Zuid‐Holland
€ 168.000
22.500
€ 227.000
8.800
€ 250.000
3.900
€ 376.000
3.000
€ 550.000
4.600

Westland
€ 210.000
320
€ 250.000
280
€ 256.000
140
€ 400.000
90
€ 530.000
220

Woningaanbod in gemeente Westland
Op 1 januari 2012 telde gemeente Westland 40.436 woningen (ABF Research, 2012), daarvan
stonden er op 30 november 2012 in gemeente Westland 1087 van te koop op huizenzoeker.nl (tabel
11) waarvan 1053 (97%) met een vraagprijs tot € 300.000,‐ (tabel 12). In de kern Kwintsheul staan
mediaan bekeken de duurste woningen te koop van de gemeente en Poeldijk de goedkoopste. Dit is
ook terug te zien in de gemiddelde vraagprijs per vierkante meter. In 's‐Gravenzande staan de
meeste woningen te koop binnen de gemeente gevolgd door Naaldwijk, Monster en Wateringen
(tabel 11).
Tabel 11 Vraagprijs per woonkern Westland (Huizenzoeker.nl, 2012)

Plaats

Aantal te
koop

Vraagprijs
(mediaan)

Gemiddelde
vraagprijs / m²

's‐Gravenzande
De Lier
Honselersdijk
Kwintsheul
Maasdijk
Monster
Naaldwijk
Poeldijk
Wateringen
Westland

224
116
51
42
65
163
186
85
155
1087

€264.532
€265.024
€269.290
€322.065
€304.040
€261.706
€264.081
€257.806
€275.000
€269.113

€2.557
€2.826
€2.706
€2.855
€2.842
€2.532
€2.716
€2.460
€2.607
€2.644

Om het aanbod voor starters weer te kunnen geven, wordt in deze paragraaf gekeken naar woningen
met een koopprijs tot €300.000,‐. Bijlage II geeft een indicatie van het maximumbedrag dat een
persoon met een bepaald inkomen aan hypotheek kan nemen. Deze informatie is verkregen door
proefberekeningen te maken op de website van drie verschillende hypotheekverstrekkers. Voor
starters met een laag middeninkomen15 blijkt hieruit dat zij ongeveer een hypotheek kunnen krijgen
tussen €120.000,‐ en €210.000,‐. Welk bedrag een starter aan de koop van een woning kan uitgeven
hangt naast zijn inkomen af van het in te brengen spaargeld en financiële ondersteuning van derden
(zie hoofdstuk 3). Dit betekent dat het woningaanbod tussen €125.000,‐ en €225.000,‐ voor de groep
starters in Westland als meest realistisch kan worden gezien.

15

Laag middeninkomen is een belastbaar inkomen tussen €34.000,‐ en €44.000,‐.
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In Westland zijn geen woningen te vinden onder de €100.000,‐. Ook het aanbod tot €150.000,‐ is
gering (4%) en bestaat voornamelijk uit appartementen. De prijsklasse tussen €150.000,‐ en
€175.000,‐ bestaat ook voor het grootste gedeelte nog uit appartementen. In de prijsklasse tussen
€175.000,‐ en €200.000,‐ stonden woningen met een grootte tussen de 75m² en 100m² op 30
november 2012 het meest te koop. Woningen met een grootte tussen 50m² en 75m² komen in totaal
aanzienlijk minder vaak voor in het woningaanbod. Deze woningen worden voornamelijk
aangeboden in de prijsklasse tussen €150.000,‐ en €200.000,‐. Opvallend is dat tussen in de
prijsklassen tussen €150.000,‐ en €225.000,‐ er een grote overlap is tussen het aanbod aan
meergezinswoningen en eengezinswoningen. Vanaf €225.000,‐ wordt het grootste gedeelte
woningen met een grootte tussen 100m² en 150m² aangeboden. Vanaf de prijsklasse tussen
€200.000,‐ en €225.000,‐ nemen de grondgebonden woningen de overhand. De meeste woningen
(19%) staan te koop in de prijsklasse tussen €225.000,‐ en €250.000,‐. Het aanbod binnen deze
prijsklasse bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen met een woninggrootte van meer dan
100m² (tabel 12). Opvallend is dat er in Westland aanzienlijk veel appartementen worden
aangeboden (31%) terwijl meergezinswoningen slechts 16,8% van de woningvoorraad
vertegenwoordigd (tabel 6).
Tabel 12 Woningaanbod Westland.(Huizenzoeker.nl, 2012)

Vraagprijs

Woningtype

Woninggrootte

totaal

Appartement

Eengezins

<50
m²

50m²‐
75m²

75m²‐
100m²

100m²‐
150m²

150m²<

€75.000 ‐ €100.000

0 (0%)

0

0

0

0

0

0

0

€100.000 ‐ €125.000

9 (1%)

4

5

9

1

0

0

0

€125.000 ‐ €150.000

38 (3%)

25

13

9

23

8

0

0

€150.000 ‐ €175.000

119 (11%)

74

39

13

52

52

6

0

€175.000 ‐ €200.000

190 (17%)

89

99

0

35

111

33

9

€200.000 ‐ €225.000

165 (15%)

62

98

0

9

74

76

1

€225.000 ‐ €250.000

209 (19%)

38

157

0

2

40

156

4

€250.000 ‐ €275.000

176 (16%)

21

147

0

0

23

138

12

€275.000 ‐ €300.000

147 (13%)

25

114

0

0

11

113

15

Totaal

1053
(97%)

338
(31%)

672
(62%)

31
(3%)

124
(11%)

319
(29%)

522
(48%)

41
(4%)
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4.4.2.

Omliggende gemeenten

Kijkende naar de omliggende gemeenten dan is op te merken dat de appartementen in Westland
veruit het duurste zijn. In tegenstelling tot Westland worden in de omliggende gemeenten aanzienlijk
meer appartementen te koop aangeboden. Een rijtjeswoning (tussen‐ en hoekwoning) is in
Westland, met uitzondering van Maassluis, goedkoper dan in de aangrenzende gemeenten. Van alle
te koop aangeboden woningen in Westland is dit woningtype overheersend. Het ruime aanbod aan
grondgebonden woningen ten opzichte van omliggende gemeenten zorgt voor lagere woningprijzen
van dit woningtype. Het geringe aanbod aan appartementen ten opzicht van de omliggende
gemeenten verklaart de hogere prijzen voor dit woningtype in Westland (tabel 13).
Tabel 13 Vraagprijzen omliggende gemeenten (Huizenzoeker.nl, 2012)

Vraagprijs en aantal te koop
staande woningen

Den Haag

Delft

Maassluis

Midden‐
Delfland

Rijswijk

Westland

Vraagprijs appartement (mediaan)

€ 170.000

€ 174.000

€ 187.000

€ 200.000

€ 160.000

€ 210.000

Aantal koopwoningen Appartement

4.850 (84%)

500 (69%)

220 (56%)

40 (22%)

580 (79%)

320 (30%)

Vraagprijs tussenwoning (mediaan)

€ 293.000

€ 264.000

€ 230.000

€ 285.000

€ 326.000

€ 250.000

140 (28%)

110 (28%)

46 (25%)

85 (12%)

280 (27%)

€ 250.000

€ 250.000

€ 305.000

€ 400.000

€ 256.000

Aantal koopwoningen tussenwoning
Vraagprijs hoekwoning (mediaan)
Aantal koopwoningen hoekwoning
Vraagprijs 2‐onder‐1kap (mediaan)
Aantal koopwoningen 2‐onder‐1kap
Vraagprijs vrijstaand (mediaan)

430 (7%)
€ 350.000
200 (3%)
€ 500.000

45 (11%)
€ 400.000

16 (3%)

13 (3%)

€ 730.000

€ 800.000

15 (1%)

5 (1%)

140 (2%)
€ 730.000

Aantal koopwoningen vrijstaand

55 (11%)
€ 401.000

150 (3%)

26 (14%)
€ 425.000
29 (16%)
€ 680.000
40 (22%)

32 (4%)

140 (13%)

€ 470.000

€ 400.000

11 (2%)

90 (9%)

€ 780.000

€ 530.000

22 (3%)

220 (21%)

Tot een vraagprijs van € 150.000,‐, waar in Westland het aanbod nihil is, is er in met name Den Haag,
Delft en Rijswijk een behoorlijk aanbod. Dit aanbod bestaat vrijwel uitsluitend uit appartementen.
Ook in de prijsklassen van € 150.00,‐ tot € 200.000,‐ is er aanzienlijk meer woningaanbod in
omliggende gemeenten. Ook dit zijn voornamelijk appartementen. Vanaf € 250.000,‐ bestaat, net
zoals in Westland, ook in de omliggende gemeenten het aanbod voor het grootste gedeelte uit
eengezinswoningen (tabel 14).
Tabel 14 Woning aanbod omliggende gemeenten (Huizenzoeker.nl, 2012)

Vraagprijs

€75.000 ‐ €100.000
€100.000 ‐ €125.000
€125.000 ‐ €150.000
€150.000 ‐ €175.000
€175.000 ‐ €200.000
€200.000 ‐ €225.000
€225.000 ‐ €250.000
€250.000 ‐ €275.000
€275.000 ‐ €300.000

Den Haag
App.
346
876
1029
706
678
337
335
211
251

Woonh.
5
15
37
61
110
95
188
208
212

Delft
App.
40
46
140
130
106
46
45
26
26

Woonh.
1
3
13
40
55
64
86
54
42

Maassluis
App.
1
9
63
48
37
21
26
37
20
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Woonh.
1
1
6
20
50
64
66
25
23

Midden‐
Delfland
App. Woonh.
0
0
0
0
4
1
16
7
11
6
13
11
6
18
2
17
3
15

Rijswijk
App.
44
90
178
146
104
38
36
20
10

Woonh.
0
0
0
2
4
5
13
25
43
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4.5.

Woningmarkt

De basis van deze paragraaf zijn de interviews gehouden met stakeholders van de Westlandse
woningmarkt. In totaal zijn er acht interviews met verschillende partijen geweest. Een overzicht van
geïnterviewde partijen wordt gegeven in bijlage I. Met deze partijen zijn open gesprekken gevoerd
waarbij vooraf een aantal onderwerpen zijn opgesteld. Hierbij zijn vooral de geïnterviewde personen
zoveel mogelijk aan het woord gelaten. De interviewer heeft tijdens de gesprekken getoetst of deze
onderwerpen voldoende ter sprake zijn gekomen. Op deze manier is vanuit verschillende
invalshoeken een beeld gevormd van de Westlandse woningmarkt.
4.5.1.

Woningmarkt in Gemeente Westland

In paragrafen 4.3. en 4.4 is de bestaande woningvoorraad en het woningaanbod behandeld. Wordt
er gekeken naar de nog toe te voegen woningvoorraad, dan loopt dit momenteel niet volgens
verwachting van de Gemeente en andere stakeholders. Er staan veel nieuwbouwwoningen gepland
op uitleglocaties maar deze projecten zijn vrijwel allemaal uitgesteld. Projectontwikkelaars met
grondposities in Westland passen hun projectplannen aan. Er is op dit moment nog een bescheiden
vraag naar goedkopere nieuwbouwwoningen terwijl de duurdere woningen met veel moeite of niet
verkocht worden. Volgens projectontwikkelaars zorgen de duurdere woningen in een project ervoor
dat de goedkopere woningen gefinancierd kunnen worden. Door de gestelde regels vanuit
Stadsgewest Haaglanden (Regionale Huisvestingsverordening, 2012) dient er in gemeente Westland
bij nieuwbouwprojecten minimaal 30% binnen de sociale klasse16 gebouwd te worden.
De besluitvorming van de te bouwen aantallen en typen woningen is gebaseerd op de ontwikkelvisie
van de Gemeente Westland. Deze zal volgens de Gemeente en marktpartijen geactualiseerd moeten
worden. In het verleden werd een project ontwikkeld op basis van ervaringen uit het verleden. Men
hoefde zich in die tijd geen zorgen te maken dat de woningen verkocht werden. Door de afgenomen
vraag wordt er tegenwoordig beter geluisterd naar wat potentiële klanten willen en wat ze te
besteden hebben. Het belang van onderzoek naar doelgroepen in een regionale woningmarkt en
naar hun behoeften wordt tegenwoordig ingezien door stakeholders op de Westlandse
woningmarkt.
In
gemeente
Westland
worden
nieuwbouwkoopwoningen
toegewezen
via
een
woningzoekendenregister. Geïnteresseerden in een specifieke nieuwbouwwoning die het langst
staan ingeschreven krijgen als eerste de kans om deze woning te kopen. In het verleden was het
noodzakelijk dit te reguleren doordat de vraag naar nieuwbouwkoopwoningen in Westland het
aanbod ruim overschreed. In de huidige tijd is deze vraag naar nieuwbouwkoopwoningen zo sterk
gedaald dat het reguleren van de toewijzing ervan op dit moment minder relevant is. Echter de
transparante toewijzing en het feit dat door dit systeem de kansen voor Westlanders op een
nieuwbouwkoopwoning vergroot wordt door woningzoekenden erkend. Gemeente Westland kijkt
naar de mogelijkheden om het woningzoekendensysteem op een andere manier in te zetten om de
doorstroming te bevorderen. Een analyse van de thuiswonende woningzoekenden staat beschreven
in paragraaf 5.2.3..

16

Sociale klasse in Stadsgewest Haaglanden omvat huurwoningen tot € 664,66 per maand of koopwoningen tot € 188.000,‐.
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Volgens ontwikkelaars en makelaars stellen de meeste starters in Westland de aankoop van een
woning uit door een combinatie van meerdere factoren. De belangrijkste zijn: de onzekerheid in
overheidsreguleringen zoals de hypotheekrenteaftrek, een laag consumentenvertrouwen en de
strenge leenregels in combinatie met de hoge woningprijzen in Westland. Volgens hen hebben
starters de sleutel van de doorstroming op de woningmarkt in handen. Als de starters weer
woningen kopen dan zullen doorstromers zich ook weer bewegen op de woningmarkt en komen
verhuisketens op gang.
In Westland zijn vrijwel geen tweekamerwoningen. De kleinere koopappartementen die er zijn in
Westland worden moeilijk verkocht doordat er geen goede kans wordt gezien door starters deze na
een aantal jaar weer te verkopen. Tussen de gemeenten in de Stadsregio Haaglanden zijn veel
verschillen in het woningaanbod te zien (paragraaf 4.4). Zo is in Westland weinig aanbod voor met
name alleenstaande koopstarters. In Den Haag is er voldoende aanbod aan goedkopere woningen
geschikt voor alleenstaande starters. Er zijn Westlandse jongeren die richting Den Haag, Delft of
Maassluis vertrekken om een goedkoper appartement te kopen.
Doordat het verdelingssysteem voor sociale huurwoningen voor heel de regio Haaglanden geldt17,
betekent het dat iedereen die staat ingeschreven voor een huurwoning in regio Haaglanden kan
reageren op het huuraanbod in Westland. Dit heeft als gevolg dat mensen van buiten Westland de
woning toegewezen krijgen. Circa 35 procent wordt toegewezen aan mensen buiten gemeente
Westland (SVH, 2012). Ook zijn hierdoor de wachttijden voor een sociale huurwoning erg lang. In
Westland is de gemiddelde inschrijfduur voor starters ongeveer 39 maanden voordat zij een woning
krijgen toegewezen. In stadsgewest Haaglanden is dit 27 maanden (SVH, 2012). Daarnaast zijn veel
starters in Westland meer luxe gewend in het ouderlijk huis (zoals grotere woning, ruimere tuin, etc.)
waardoor sociale huurwoningen onder deze groep minder populair zijn.
Westlanders hebben volgens de geïnterviewde stakeholders over het algemeen een inkomen
waardoor zij, vanwege de door de Europese Unie gestelde inkomensgrens18, niet meer in aanmerking
komen voor een sociale huurwoning. Mensen in Westland met een lage opleiding zijn vaak harde
werkers en maken lange werkdagen waardoor zij ook boven de inkomensgrens komen.
Tweeverdieners hebben al snel een inkomen boven de inkomensgrens. In Den Haag worden veel
goedkope koop‐ en huurwoningen aangeboden en zijn de inkomens gemiddeld lager. In Westland ligt
dit anders.
Particuliere huurwoningen zijn in Westland vrijwel niet aanwezig en daardoor ook erg duur. Deze
bedragen zijn vaak hoger dan de hypotheeklasten van een, in Westland veel voorkomende,
grondgebonden eengezinswoning. De lasten van het hypotheekbedrag dat nodig is om zo’n type
woning te kunnen kopen, zijn door de jongeren in Westland vaak wel te dragen maar is het voor hen
niet mogelijk dit benodigde hypotheekbedrag te lenen. Volgens het rapport van Companen, naar de
effecten van de door Europa gestelde inkomensgrens in Westland, kunnen starters met een laag
middeninkomen ongeveer maximaal tussen €600,‐ en €800,‐ per maand betalen aan huur
(Companen, 2012b).

17

Verdeling van sociale huurwoningen is in handen van de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). Dit is een organisatie waarin
alle woningcorporaties uit het Stadsgewest Haaglanden beleidsmatig samenwerken.

18

De door Europa inkomensgrens voor sociale huurwoningen is gesteld op een verzamelinkomen tot en met € 34.085,‐
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Een invloedrijke gebeurtenis waar de Westlandse woningmarkt op dit moment mee te maken heeft
zijn de gevolgen van de slechte financiële situatie bij woningcorporaties. Hierdoor worden de
komende tijd veel sociale huurwoningen te koop aangeboden tegen prijzen onder de marktwaarde
(‐10%). Hiervan wordt maar een klein gedeelte aan de huidige huurders verkocht. Dit heeft effect op
de lokale woningmarkt. Het koopaanbod van Corporatiewoningen bestaat voornamelijk uit kleinere,
oudere, grondgebonden eengezinswoningen. Gezien wordt dat met name starters geïnteresseerd
zijn in deze woningen. Hierdoor laten zij bestaande woningen van particulieren en
nieuwbouwwoningen eerder links liggen. De verkoop van de woningen van woningbouwcorporaties
zorgt voor meer druk op de huurdersmarkt. Het aanbod van huurwoningen wordt voor starters
hierdoor kleiner terwijl daar in deze onzekere economische tijd juist meer vraag naar is. Gevolg
hiervan is dat er nog langere wachttijden voor sociale huurwoningen komen dan dat er nu al zijn in
Westland.
4.5.2.

Toekomstverwachtingen

Aan de geïnterviewde stakeholders is ieder gevraagd naar wat hun toekomstverwachtingen zijn voor
de Westlandse woningmarkt. Zij zien allen dat de woningmarkt op dit moment stil staat, dat de
prijzen dalen en dat er weinig woningen bijgebouwd worden. Zij zien de groep van mensen die de
aankoop van een woning uitstelt steeds groter worden. Daardoor ontstaat er een ophoping van
mensen die wachten met het kopen van een woning. Veel starters behoren tot deze groep. Er wordt
verwacht dat er een moment komt dat veel mensen tegelijk op zoek gaan naar een koopwoning
waardoor de vraag het aanbod weer overtreft. Gevolg hiervan zal zijn dat de woningprijzen (tijdelijk)
zullen gaan stijgen. Gemeente Westland verwacht, dat door het geringe aanbod van
nieuwbouwwoningen, mensen eerst noodgedwongen gaan kiezen voor bestaande woningen.
Daarna zal de productie van nieuwbouwwoningen weer op gang komen.
Corporaties merken dat er in tijden van economische stagnatie meer vraag is naar huurwoningen.
Deze vraag zal zich weer gaan verplaatsen naar de koopmarkt zodra de economie weer aantrekt. De
woningprijzen zullen de komende tijd nog verder gaan dalen. Het besef dat een woning een
consumptiegoed is moet bij veel mensen nog komen, ook bij toekomstige starters. De huidige
woningbezitters zullen moeten gaan inzien dat met hun woning geen winst behaald zal worden.
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4.6.

Lokaal beleid

4.6.1.

Visie met betrekking tot starters

Gemeente Westland maakt het lokaal woonbeleid op basis van de opgestelde Woonvisie 2020
(Gemeente Westland, 2008b). Een samenvatting van de belangrijkste punten met betrekking tot
starters uit de woonvisie wordt in deze paragraaf beschreven.
De gemeente Westland streeft ernaar om de kansen voor inwoners te vergroten op de woningmarkt
waarbij wordt ingezet op betaalbare koopwoningen voor met name de middeninkomens. De
gemeente ziet dat de vraag naar koopwoningen onder jonge gezinnen groot is. Voor veel
koopstarters is een koopwoning in Westland lastig te realiseren. In de woonvisie staat dat er
voorkomen moet worden dat startende huishoudens vertrekken naar omliggende gemeenten. Zij
moeten volgens de gemeente de kans krijgen hun wooncarrière te starten in Westland. Naast het
realiseren van betaalbare koopwoningen wordt het financieel ondersteunen van de koopstarter
genoemd in de woonvisie.
De gemeente wil zich in eerste instantie richten op het creëren van mogelijkheden waardoor
thuiswonende jongeren zich zelfstandig kunnen vestigen in Westland. Zij verwachten in de woonvisie
2020 dat vanwege de sterke sociale binding veel jongeren in Westland willen blijven wonen. Er moet
dus zorg gedragen worden voor voldoende aanbod voor jongeren die uit huis willen. Heel specifiek
stelt de gemeente in de Woonvisie dat zij samen met de woningcorporaties flexibele woonvormen
wil ontwikkelen voor jongeren tot 23 jaar.
De oplossing ligt volgens de Gemeente Westland niet alleen in het betaalbaar maken van het
woningaanbod. Starters vinden de aanwezigheid van voorzieningen in hun woonomgeving belangrijk.
Voor gezinnen met jonge kinderen wordt de woonomgeving in Westland als aantrekkelijk gezien. Er
moeten echter wel voldoende mogelijkheden zijn voor deze gezinnen om een woning te kunnen
kopen, ook om op een later tijdstip naar een ruimere woning te kunnen verhuizen.
4.6.2.

Concrete maatregelen met betrekking tot starters

Zoals in de vorige paragraaf staat beschreven vindt de Gemeente Westland starters belangrijk om te
behouden en probeert het de drempel op de woningmarkt voor starters zo klein mogelijk te maken.
De woonvisie met betrekking tot starters wordt vertaald in een aantal maatregelen. Deze
maatregelen worden hieronder uiteengezet.
Starterslening
Sinds 2007 is de Gemeente Westland begonnen met het uitgeven van startersleningen. Deze regeling
is bedoeld voor mensen die voor het eerst een woning willen kopen. Zij willen hiermee starters de
kans geven de wooncarrière in Westland te beginnen teneinde de doorstroming op de woningmarkt
te bevorderen. Deze regeling is verder uitgelegd in paragraaf 2.2.3.. Deze leningen hebben in
Westland een maximum van €30.000,‐. Verder geldt er een minimale leeftijd van 21 jaar en moet de
aanvrager inwoner zijn van gemeente Westland of een aangetoonde maatschappelijke binding
hebben.
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CPO
In 2012 is er een CPO19 pilotproject in Naaldwijk van start gegaan wat geïnitieerd en gestimuleerd
wordt door Gemeente Westland. Dit is een project waar de deelnemers gezamenlijk bepalen hoe de
buurt en hun woning eruit komt te zien. Zij nemen de rol van projectontwikkelaar gezamenlijk op
zich. Hierdoor zijn de woningen bij een CPO project goedkoper en kunnen er meer woonwensen
gerealiseerd worden. Dit project wordt gerealiseerd op een locatie vlakbij het centrum. Er gaan circa
30 woningen komen waarvan er minimaal tien onder de € 185.000,‐ moeten zijn. Tussen de
deelnemers aan het CPO project zitten een aantal stellen en alleenstaanden tussen de 25 en 30 jaar,
waaronder mensen die op dit moment nog in het ouderlijk huis wonen. Voornamelijk
ondernemende starters zijn geïnteresseerd in CPO. De deelnemers zijn op dit moment heel bewust
bezig met het vormen van wensen voor wat betreft hun woonomgeving en hun woning.
Evenementen
Gemeente Westland organiseert jaarlijks in samenwerking met marktpartijen de 'Westland
Woonbeurs' met als doel de nieuwe projecten in de gemeente onder de aandacht te krijgen. Ook
kunnen potentiële kopers hier geïnformeerd worden over de mogelijkheden en de gang van zaken bij
het kopen van een woning.
Een bank heeft tevens afgelopen zomer een speciale startersdag georganiseerd, waarbij Gemeente
Westland zich heeft aangesloten. Hierbij is er samen met andere marktpartijen informatie verstrekt
over de aandachtspunten, die komen kijken wanneer iemand zijn eerste woning koopt en daarmee
een zelfstandig leven start.
Erfpacht
In de gemeenteraad van Gemeente Westland wordt op dit moment gesproken over de mogelijkheid
om de grond van woningen voor starters in erfpacht uit te geven. Deze maatregel zal er voor zorgen
dat de aankoopprijs van nieuwbouwwoningen voor starters goedkoper worden. Jaarlijks dient
vervolgens een erfpachtcanon betaald te worden door de kopers. Dit heeft invloed op de woonlasten
en op het maximaal te lenen hypotheekbedrag. Er is door het college van burgemeester en
wethouders een motie aangenomen om de maatregel met betrekking tot erfpacht bij
starterswoningen verder uit te werken.

19

CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
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4.7.

Resumé

Westland is een gemeente met meer dan 100.000 inwoners gelegen in het zuidwesten van de
Randstad. Westland ligt tussen stedelijk gebied maar de 11 woonkernen hebben hoofdzakelijk een
dorps karakter. Verwacht wordt dat het inwonersaantal de komende decennia licht zal stijgen
waarbij met name de groep 65‐plussers groter wordt. De huishoudens in Westland zijn gemiddeld
groter dan in Nederland. Ook zijn er naar verhouding aanzienlijk minder eenpersoonshuishoudens in
Westland. Het overgrote deel van de woningvoorraad in gemeente Westland bestaat uit
koopwoningen. De woningvoorraad in Westland bestaat voornamelijk uit grondgebonden
eengezinswoningen. De vraagprijs van woningen is in Westland hoger dan in heel Nederland. Dit is
niet alleen omdat er in Westland relatief veel grote woningen zijn. Ook de vraagprijs per vierkante
meter is in Westland hoger dan gemiddeld in Nederland. Tot de vraagprijs van €150.000,‐ is het
woningaanbod in Westland vrijwel nihil. In omliggende gemeenten worden tot deze prijs voldoende
appartementen aangeboden. Ook tot €200.000,‐ is er aanzienlijk meer aanbod in omliggende
gemeenten van Westland.
Er staan in Westland op dit moment veel nieuwbouwwoningen gepland op uitleglocaties. Deze
projecten zijn vrijwel allemaal uitgesteld. In Westland moeten er bij nieuwbouwprojecten minimaal
30% binnen de sociale klasse gebouwd worden (koopwoningen tot €188.000,‐). Om in aanmerking te
komen voor een nieuwbouwkoopwoning in Westland moet iemand ingeschreven staan in het
woningzoekendenregister van de Gemeente.
Het belang van onderzoek naar de woningvraag in een regionale woningmarkt is tegenwoordig groot
bij stakeholders op de woningmarkt. Volgens hen kunnen starters weer zorgen voor doorstroming op
de woningmarkt. Echter doordat zij niet voldoende kunnen lenen stagneren de nieuwbouwprojecten.
Binnen het bestaande aanbod in Westland ontbreekt het aan woningen voor met name
alleenstaande starters, terwijl in omliggende gemeenten voldoende aanbod aan goedkopere
woningen is.
Van invloed op de Westlandse koopwoningmarkt zijn de gevolgen van de slechte financiële situatie
bij woningcorporaties. Hierdoor worden veel sociale huurwoningen te koop aangeboden tegen
prijzen onder de marktwaarde. Vanwege de vraagprijs zijn deze woningen aantrekkelijk voor starters.
De geïnterviewde stakeholders zien de groep die de koop van een woning uitstelt steeds groter
worden. Er wordt verwacht dat er een moment komt dat zij met velen tegelijk op zoek gaan naar een
koopwoning waardoor er een woningtekort ontstaat. Gemeente Westland verwacht dat, door het
geringe aanbod van nieuwbouwwoningen, mensen eerst noodgedwongen kiezen voor bestaande
woningen.
De gemeente ziet in dat het voor koopstarters lastig is een koopwoning in Westland te realiseren. Zij
stellen dan ook in hun woonvisie dat zij de kans moeten krijgen hun wooncarrière te starten in
Westland. Het realiseren van betaalbare koopwoningen en financiële ondersteuning van
koopstarters worden in de woonvisie genoemd. De vertaling van deze visie van gemeente Westland
gebeurt op dit moment in: de opname van starterswoningen in de woningbouwprogrammering, de
uitgifte van startersleningen, initiëren van een CPO project, organiseren van evenementen om
starters te informeren en kennis te laten maken met het woningaanbod en het onderzoeken van de
mogelijkheden om bij starterswoningen de grond in erfpacht uit te brengen.
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5.

Starters in Westland

Dit hoofdstuk is geschreven op basis van interviews. Eerst zijn er open interviews gehouden onder
vier starters. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn er een aantal vragen opgesteld die de basis
vormden voor de overige interviews. Na afloop van de interviews is gevraagd of de geïnterviewde
starters andere personen wisten uit de doelgroep, waarna deze personen vervolgens benaderd zijn
voor een interview. Uiteindelijk zijn er interviews gehouden met 7 potentiële starters en 7 reeds
verhuisde starters in gemeente Westland. Een overzicht van de geïnterviewde starters is in tabel 15
weergegeven.
Tabel 15 Overzicht geïnterviewde starters

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Potentieel /
Reeds verhuisd
Potentieel
Potentieel
Potentieel
Potentieel
Potentieel
Potentieel
Potentieel
Reeds verhuisd
Reeds verhuisd
Reeds verhuisd
Reeds verhuisd
Reeds verhuisd
Reeds verhuisd
Reeds verhuisd

Leeftijd
26
24
23
27
22
24
21
26
25
26
27
30
25
24

(verwachte)
Leeftijd uit huis
27/28
24
24/25
28
24
25
25
19
22
26
27
24
22
23

Opleiding
HBO
Master
HBO
HBO
Master
Master
MBO
MBO
Master
Master
MBO
Master
MBO
HBO

(verwachting)
Samen / Alleen
Alleen
Samen
Samen
Samen
Samen
Samen
Alleen
Samen
Samen
Alleen
Alleen
Samen
Samen
Samen

Tevens is tijdens de interviews met stakeholders gevraagd of zij trends zien in de woonwensen van
starters in gemeente Westland. Samen met de interviews met de starters vormt het de basis van de
inhoud van dit hoofdstuk.

5.1.

Starters in gemeente Westland

De Westlandse jongeren zijn volgens stakeholders op de Westlandse woningmarkt tegenwoordig
aanzienlijk minder gefocust op de woonplaats waar zij zijn opgegroeid dan voorheen. Diverse
stakeholders zien dat de jongeren zich al een stuk minder krampachtig vasthouden aan de eigen
woonkern bij het zoeken naar een woning dan in het verleden. Dit is onder andere te verklaren
doordat de sociale contacten bij jongeren vanwege bijvoorbeeld studie verspreid zijn over een groter
gebied dan alleen de woonplaats waar zij zijn opgegroeid. Jongeren in Westland zijn volgens
sommige stakeholders bij het zoeken naar woonruimte meer gefocust op de kwaliteiten van de
directe woonomgeving.
De meeste Westlandse starters zoeken volgens de stakeholders ondanks de goedkopere
woningprijzen in aangrenzende gemeenten over het algemeen alleen een woning in Westland. Ook
woningcorporaties vinden het opvallend hoe lokaal gebonden Westlandse jongeren zijn. Veel van
hen willen per se in Westland blijven wonen. Wel zien makelaars in Westland mensen die als
alleenstaande vertrekken vanuit Westland naar de omliggende steden. Deze komen vaak op latere
leeftijd weer terug en hebben dan meer te besteden dan toen zij uit Westland vertrokken.
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Door een aantal stakeholders wordt opgemerkt dat de woonwensen van starters afhankelijk zijn van
de leeftijd die zij hebben. Hoe ouder starters zijn, hoe meer en sterkere woonwensen ze hebben en
hoe minder ze daar bereid in zijn daarin concessies te doen. Tevens hebben oudere starters
doorgaans meer middelen om hun woonwensen in te willigen. Ook in Westland bestaat er bij starters
een spanningsveld tussen de woonwensen en de financiële mogelijkheden. Jongeren in Westland
hebben vergelijkend met gemiddeld in Nederland doorgaans meer te besteden. Tegelijkertijd zijn de
woningprijzen in Westland hoger dan gemiddeld in Nederland.
Jongeren in Westland hebben het over het algemeen prima naar de zin bij hun ouders thuis. Dit
omdat er vaak voldoende ruimte is voor hen in het ouderlijk huis. Koopstarters worden ouder
doordat ze bijvoorbeeld studeren of omdat ze een jaartje willen reizen. Hierdoor hebben starters ook
steeds minder eigen vermogen opgebouwd op het moment dat ze een huis willen gaan kopen. De
meeste koopstarters in Westland kopen een woning met z'n tweeën.

5.2.

Woonwensen van starters in gemeente Westland

5.2.1.

Factoren van invloed op woonwensen en concessies van starters in gemeente Westland

In gemeente Westland zijn de factoren op woonwensen uit de bestudeerde literatuur in hoofdstuk 3
ook van toepassing. Uit de interviews onder diverse stakeholders van de Westlandse woningmarkt
werden er daarvan een aantal onderstreept. Zo merken zij dat de ouders van starters dikwijls hun
kinderen helpen met het financieren van de woning. Uit gesprekken met makelaars en
hypotheekadviseurs blijkt dit voor te komen zowel in de vorm van een financiële schenking,
garantstelling voor de hypotheek of als een schenking in indirecte vorm, bijvoorbeeld door (een deel
van) de keuken of de inboedel cadeau geven. Van de geïnterviewde starters die reeds verhuisd zijn
geeft ongeveer de helft aan financieel ondersteund te zijn bij de aanschaf van de woning en
woninginrichting. Ook de helft van de potentiële starters geeft aan te verwachten door de ouders
ondersteund te worden. Ondersteuning in de vorm van een lening werd hierbij aan de eerder
genoemde vormen toegevoegd.
Zoals eerder aangegeven zijn jongeren tegenwoordig langer tevreden over het verblijf bij hun
ouders. Jongeren in Westland hebben over het algemeen veel ruimte en privacy in het ouderlijk huis.
Ook zitten zij vaak de ouders niet in de weg en andersom. Volgens makelaars hangen veel starters
hun woonwensen op aan de thuissituatie, met name op het gebied van luxe en grootte van de
woning. De woningvoorraad bestaat in gemeente Westland voornamelijk uit eengezins
koopwoningen. Dit heeft invloed op het beeld dat starters hebben van hun eerste woning. Dat is dan
vaak ook een eengezins koopwoning.
Uit gesprekken met potentiële starters in Westland komt naar voren dat zij de woningen in Westland
(te) duur vinden en dat zij, zeker als er nog geen sprake is van een vaste relatie, langer thuis willen
blijven wonen. Liever wachten ze nog even met uit huis gaan om zo meer te sparen en/of te wachten
totdat er een gewenste woning beschikbaar komt. Sommige starters geven aan langer te wachten
met het kopen van een woning omdat zij willen wachten tot de huizenprijzen verder gedaald zijn.
Diverse stakeholders stellen dat veel starters in Westland gericht zijn op de sociale contacten uit de
eigen omgeving. Niet zozeer alleen in de eigen woonkern maar binnen gemeente Westland. Uit
gesprekken met reeds verhuisde starters blijkt dat het opleidingsniveau en waar deze gevolgd is van
invloed zijn op de woonwensen met betrekking tot de woonplaats waar men een woning zoekt.
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Hoger opgeleiden die hun opleiding elders hebben gevolgd geven dikwijls aan ook buiten gemeente
Westland te zoeken naar een eerste woning.
Starters komen tot het besef dat zij concessies moeten doen in hun woonwensen nadat zij met een
bank hebben gesproken. Op dat moment zien zij in hoeveel ze kunnen lenen en dat zij er andere
dingen voor moeten laten wanneer zij een woning kopen. Er wordt gesteld door stakeholders dat
starters graag geld over houden om van het leven te kunnen genieten. Volgens makelaars gaan
mensen eerst kijken naar hoe ze willen wonen en kijken daarbij vaak naar woningen die iets duurder
zijn dan dat ze kunnen besteden. Starters willen veel tegelijkertijd realiseren naast het aanschaffen
van een koopwoning. Zij kunnen echter te weinig lenen. Ook het uitblijven van de bouw van
nieuwbouwwoningen wordt als reden gegeven om de koop van een woning uit te stellen.
Tabel 16 geeft een overzicht met de meest opvallende beïnvloedende factoren op woonwensen en
concessies in woonwensen van starters in Gemeente Westland op basis van de interviews. De met
zwart geschreven factoren zijn de factoren die in de interviews nog eens werden aangekaart. De met
rood geschreven factoren zijn de factoren die aanvullend op de literatuur specifiek gelden voor
starters op de Westlandse woningmarkt.
Tabel 16 Opvallendste beïnvloedende factoren bij woonwensen en concessies in woonwensen van starters

Beïnvloedende factoren bij woonwensen Westland
Verbondenheid met plaats / regio
Woonsituatie bij ouders / woongeschiedenis
Financiële ondersteuning ouders
Goedkoper aanbod omliggende gemeenten
Geringe aanbod aan nieuwbouw koopwoningen
Verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties
Opleidingsniveau
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5.2.2.

Woonwensen en concessies in woonwensen van starters in gemeente Westland

Uit het WoON onderzoek 200920, waarin tabel 17 de resultaten van weergeeft, blijkt dat de voorkeur
van starters in Westland met betrekking tot woonvorm en eigendomsvorm verschillen ten opzichte
van het landelijk gemiddelde. Zo is in Westland een koopwoning het meest gewenst door starters en
heeft iets meer dan de helft van de starters de voorkeur voor een eengezinswoning (Stadsgewest
Haaglanden, 2010). Er zijn starters die willen huren in Westland omdat kopen op dit moment voor
veel van hen niet te betalen is. Zoals eerder gemeld is de toegankelijkheid van huurwoningen in
Westland erg laag.
Tabel 17 Voorkeur van starters in Westland en Nederland volgens WoON 2009 (Stadsgewest Haaglanden, 2010)

Voorkeuren van starters in Westland 2009

Westland

Nederland

Huurwoning

32%

65%

Meergezinswoning

45%

64%

Eengezinswoning

43%

21%

Koop meergezinswoning als voorkeur

26%

14%

Huur eengezinswoning als voorkeur

12%

15%

Huur meergezinswoning als voorkeur

20%

50%

De Westlander kiest voor kwaliteit van de woning en van materialen. De gemeente veronderstelt dat
de woonwensen van starters in Westland af wijken met dat van starters in omliggende gemeenten.
In omliggende steden neemt een starter genoegen met een appartement met twee kamers. In
Westland wenst een starter in een grotere en kwalitatief betere woning te starten. Makelaars
melden dat starters het liefste een nieuwbouwwoning wensen. De meeste starters wensen een goed
onderhouden woning waarin weinig geklust hoeft te worden en kiezen voor het gemak.
De meeste starters zoeken een grondgebonden woning, met name starters die gaan samenwonen.
Alleenstaanden hebben ook de voorkeur voor een grondgebonden woning. Een aantal reeds
verhuisde starters geeft ook aan gezocht te hebben naar een woning met een gunstige ligging van de
tuin. Echter, doordat zij zich er vaak van bewust zijn dat dit voor hen nog niet haalbaar is willen zij
hier nog wel eens concessies in doen. Ook nemen alleenstaande koopstarters wel eens genoegen
met het kopen van een appartement.
Volgens stakeholders op de Westlandse woningmarkt kopen de starters in Westland van dit moment
graag iets voor de langere termijn. Vooral starters die gaan samenwonen zoeken meteen een huis
waar gezinsuitbreiding mogelijk is en waar zij in de toekomst zelf aanpassingen aan kunnen doen. De
alleenstaande starter koopt liever een woning voor een kortere periode en gaat van daaruit later op
zoek naar een grotere woning. Echter, is men er tegenwoordig niet meer zeker van dat ze hun
woning gemakkelijk kunnen verkopen. Met name appartementen in Westland zijn volgens sommige
geïnterviewde starters de afgelopen jaren erg overgewaardeerd in prijs.
Veel potentiële starters in Westland blijven op dit moment langer bij de ouders wonen. Dit omdat de
gewenste koopwoningen die voor de langere termijn geschikt zijn in Westland een kostbare

20

De resultaten in WoON 2009 zijn op basis van een steekproefsgewijze enquête onder huishoudens in heel Nederland en zijn hierdoor
indicatief van aard.
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investering zijn. In het verleden kochten starters nog wel eens een appartement met het idee deze
binnen een aantal jaar te verkopen. Op dit moment wacht men liever met het kopen van een woning.
Vanwege het uitblijven van de bouw van goedkope nieuwbouwwoningen, het ruime aanbod van
bestaande woningen en het op de markt komen van goedkope woningcorporatiewoningen in
Westland zijn starters geneigd concessies te doen in hun wens van een nieuwbouwwoning en
verhuizen naar een bestaande woning. De ondervraagde starters geven aan het liefste zo min
mogelijk te hoeven verbouwen en onderhoud te plegen bij hun eerste koopwoning. Op dit punt zijn
zij echter wel bereid (geweest) om concessies te doen. Individuele concessies die de geïnterviewde
reeds verhuisde starters hebben gemaakt waren een kleinere tuin, kleinere woonkamer, geen ligbad
en een lager afwerkingsniveau van de woning.
De sfeer in de wijk en de kwaliteit van de openbare ruimte is volgens sommige stakeholders steeds
belangrijker geworden in de keuze van een woning. Starters in Westland willen over het algemeen
wonen op locaties waar de dagelijkse voorzieningen in de buurt zijn. Veel starters in Westland wonen
het liefste op een locatie in of dichtbij het centrum van een woonkern. Geïnterviewde starters die
samen gaan wonen geven aan te zoeken naar een rustige kindvriendelijke wijk. Meestal zijn zij ook
opgegroeid in zo'n type wijk.
Waar de geïnterviewde Westlandse starters liever geen concessies in willen doen zijn wensen met
betrekking tot de woonplaats gevolgd door de locatie. De meeste ondervraagde starters gaven in
eerste instantie aan te willen wonen in de woonplaats waar zij zijn opgegroeid. De meeste starters
zijn wel bereid om naar het woningaanbod in naastgelegen woonplaatsen te kijken. Bij hoger
opgeleiden is de bereidheid om in andere woonplaatsen naar een woning te zoeken groter. Zij gaven
in de interviews aan ook bereid te zijn om in omliggende gemeenten te zoeken of gezocht te hebben
naar een woning. Uit WoON onderzoek van Stadsgewest Haaglanden blijkt dat in Westland 85% van
de verhuisgeneigde starters de voorkeur heeft voor een woning binnen de gemeentegrenzen, 15%
zoekt er buiten (Stadsgewest Haaglanden, 2010).
Ook worden er starters gezien die, vanwege het ontbreken van bereikbaar aanbod, in aangrenzende
gemeenten een woning kopen. In de omliggende gemeenten zijn de woningprijzen doorgaans
goedkoper (zie paragraaf 4.4). Deze blijven dan aanvankelijk vaak wel hun sociale leven richten op de
plaats waar ze zijn opgegroeid. Meestal zijn zij van plan om ooit terug te keren naar Westland maar
dit hoeft zeker niet altijd meer zo te zijn.
De meeste starters gaven aan de woonplaats het meest doorslaggevend te vinden in de keuze van
een woning. Op de tweede plaats werd vaak een combinatie van woning en woonomgeving
genoemd. Opvallend is dat de reeds verhuisde starter een 'goed gevoel' aan deze drie kenmerken
toevoegt als doorslaggevend factor in de keuze van een woning.
Samenvattend geeft tabel 18 een overzicht van de opvallendste woonwensen en concessies van
starters in gemeente Westland gebleken uit de interviews. De met zwart geschreven woonwensen
zijn de woonwensen uit de literatuurstudie die ook gelden voor Westlandse starters. De met rood
geschreven woonwensen zijn de woonwensen die aanvullend op de literatuur specifiek gelden voor
starters op de Westlandse woningmarkt. De met blauw beschreven woonwensen zijn degene die
volgens de interviews voor starters in Westland extra sterk zijn ten opzichte van de landelijke
woonwensen beschreven in hoofdstuk 3.
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Tabel 18 Opvallendste woonwensen en concessies in woonwensen van starters in Westland aan de hand van interviews

Woningkenmerk

Woonwens

Mogelijke concessie

Eigendomsvorm
Woningtype
Leeftijd woning
Grootte
Afwerkingsniveau
Bewoningstermijn
Aanpassingen op termijn
Woonplaats
Gemeente
Afstand tot werk
Dagelijkse voorzieningen
Luxe en comfort
Grootte buitenruimte
Ligging buitenruimte

Koopwoning
Eengezinswoning
Nieuwbouwwoning
Grote woning
Weinig klussen
Lange termijn
Veel mogelijkheden
Waar men is opgegroeid
Waar men is opgegroeid
Dicht bij werk
Op loopafstand
Ligbad in badkamer
Grote tuin
Gunstige ligging

Huurwoning
Appartement
Bestaande bouw
Kleinere woning
Meer klussen
Kortere termijn
Weinig mogelijkheden
Omliggende woonplaatsen
Andere gemeente
Langere reistijd
Op fietsafstand
Geen ligbad in badkamer
Kleinere tuin
Minder gunstige ligging

5.2.3.

Bereidheid tot
concessie
Klein
Klein
Groot
Groot
Groot
Klein
Klein
Groot
Neutraal
klein
klein
Groot
Groot
Groot

Analyse woningzoekendenregister nieuwbouwkoopwoningen

In het woningzoekendenregister nieuwbouwkoopwoningen staan op dit moment circa 3.400
personen ingeschreven. Dit systeem is ingevoerd om de toewijzing van nieuwbouwkoopwoningen in
gemeente Westland te reguleren (zie ook paragraaf 4.5). Bij inschrijving en elk jaar bij verlenging van
de inschrijving in het register moet de woningzoekende een aantal gegevens en voorkeuren
aangeven.
Ongeveer 1.000 personen uit het koopwoningzoekenden register geeft aan thuis bij de ouders te
wonen. Een analyse van de voorkeuren van deze groep starters kan nuttige informatie bevatten met
betrekking tot dit onderzoek.
De inschrijvers en verlengers mogen meerdere voorkeuren aangeven. Zo blijkt dat meer dan 90
procent geïnteresseerd is in een eengezinswoning. Ongeveer de helft van de starters heeft interesse
in een appartement. Bij de voorkeur voor een woning in een bepaalde prijsklasse is iets opvallends te
zien. Zo is bijna 60 procent op zoek naar een woning tussen de €181.000,‐ en €266.000,‐ . De
goedkoopste prijsklasse tot €181.000,‐ heeft de interesse bij iets meer dan 40 procent. Veel
potentiële starters uit het woningzoekende register wensen dus niet een goedkope woning.
Gemiddeld gaven deze potentiële starters 3,5 plaatsen binnen de gemeente aan om eventueel een
woning te kopen. Vrijwel iedereen heeft zijn huidige woonplaats als voorkeur gegeven. In de meeste
kernen geven starters ook een voorkeur op voor direct aanliggende kernen. Naaldwijk is met 82
procent de populairste kern onder starters gevolgd door 's‐Gravenzande met 65 procent. Uit deze
twee kernen komt ook elk 24 procent van de ingeschreven thuiswonenden.
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5.3.

Resumé

Jongeren in Westland hebben vaak voldoende ruimte in het ouderlijk huis. Starters stellen de koop
van een woning vaak uit doordat ze bijvoorbeeld studeren of omdat ze willen reizen. Hierdoor
hebben starters ook steeds minder eigen vermogen opgebouwd dan vroeger. De meeste
koopstarters in Westland kopen een woning met z'n tweeën. De ouders van starters helpen dikwijls
hun kinderen met het financieren van de woning. Veel starters baseren hun woonwensen op de
thuissituatie. Starters in Westland wensen vaak een eengezins koopwoning als hun eerste woning.
Dit is deels te verklaren doordat de woningvoorraad in Westland voornamelijk uit eengezins
koopwoningen bestaat.
Uit gesprekken met potentiële starters in Westland komt naar voren dat zij de woningen in Westland
(te) duur vinden en dat zij, zeker als er nog geen sprake is van een vaste relatie, langer bij hun ouders
blijven wonen. Starters kijken eerst naar hoe ze willen wonen en kijken daarbij vaak naar woningen
die iets duurder zijn dan dat ze te besteden hebben.
De woonwensen van starters in Westland wijken af met dat van starters in omliggende gemeenten.
In Westland is een koopwoning het meest gewenst en geeft meer dan de helft van de starters hierbij
de voorkeur voor aan eengezinswoning. Het liefst willen zij een nieuwbouwwoning kopen.
De meeste starters geïnterviewde starters geven aan een grondgebonden woning te willen. Ook
kopen deze starters in Westland graag iets voor de langere termijn. Vooral starters die gaan
samenwonen zoeken meteen een huis waar gezinsuitbreiding mogelijk is. Geïnterviewde starters die
samen gaan wonen geven aan te zoeken naar een rustige kindvriendelijke wijk. Starters in Westland
willen over het algemeen wonen op locaties waar de dagelijkse voorzieningen in de buurt zijn. Veel
starters in Westland wonen het liefste op een locatie dichtbij het centrum. Alleenstaanden geven ook
de voorkeur aan een grondgebonden woning. Echter, doordat zij zich er vaak van bewust zijn dat dit
voor hen nog niet haalbaar is, nemen zij wel eens genoegen met een appartement.
Uit het woningzoekendenregister nieuwbouwkoopwoningen van Gemeente Westland blijkt dat 90
procent van de thuiswonenden geïnteresseerd is in een eengezinswoning en ongeveer de helft in een
appartement. Het grootste gedeelte zoekt een woning in de prijsklasse tussen €181.000,‐ en
€266.000,‐. Veel potentiële starters uit het woningzoekendenregister wensen dus niet direct een
woning in de goedkoopste prijsklasse.
Jongeren in Westland zijn volgens sommige stakeholders bij het zoeken naar woonruimte meer
gefocust op de kwaliteiten van de directe woonomgeving. De meeste Westlandse starters zoeken
ondanks de goedkopere woningprijzen in aangrenzende gemeenten over het algemeen alleen een
woning in Westland. In tegenstelling tot wat de stakeholders beweren, gaven de meeste
geïnterviewde starters aan de woonplaats het belangrijkst te vinden in de keuze van een woning. De
meeste starters geven aan wel bereid te zijn om naar het woningaanbod in naastgelegen
woonplaatsen te kijken. Bij hoger opgeleiden is de bereidheid om in andere woonplaatsen naar een
woning te zoeken groter.

afstudeerscriptie

64

6.

Onderzoeksopzet kwantitatieve dataverzameling

De verworven kwalitatieve data uit literatuuronderzoek en interviews zijn de basis voor de inhoud
van het kwantitatief onderzoek. Het kwantitatief onderzoek geeft inzicht in de omvang van de
problematiek, de woonwensen en de concessies op de woonwensen van (potentiële) koopstarters in
Westland. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de wijze waarop de kwantitatieve data zijn verzameld en hoe
deze zijn verwerkt.

6.1.

Dataverzameling

De kwantitatieve data worden verzameld door middel van enquêtes. De enquêtes zijn vervolgens
uitgezet met behulp van een website21. Dit is de snelste manier om zoveel mogelijk respondenten te
bereiken. Voordeel is dat de resultaten van een online enquête direct bruikbaar zijn voor analyse en
er geen kans is op invoerfouten. Tevens kost het de respondent minder moeite een digitale enquête
in te vullen en vervolgens op te sturen dan een enquête op papier. Er zijn twee verschillende digitale
versies van de enquêtes. Zo krijgen potentiële koopstarters en reeds verhuisde koopstarters elk de
enquête die voor hen van toepassing is.
Om potentiële starters te bereiken is er een selectie gemaakt uit het woningzoekendenregister
nieuwbouwkoopwoningen van de Gemeente Westland. De personen die aangeven thuis bij hun
ouders te wonen, niet ouder zijn dan 30 jaar (geboortejaar 1982) en waarvan het e‐mailadres van
bekend was, zijn benaderd om mee te doen met dit onderzoek. In totaal waren dit 824 mensen. Deze
mensen zijn per e‐mail benaderd.
Reeds verhuisde starters zijn op twee manieren opgespoord. Van de personen die zich hebben
uitgeschreven uit het woningzoekendenregister is een selectie gemaakt. Allereerst zijn dat de
mensen die vanaf 2009 vanuit het ouderlijk huis verhuisd zijn naar een koopwoning van een
nieuwbouwproject in Westland. Ook zijn de mensen die zich vanaf 2010 uitgeschreven hebben en
verhuisd zijn naar een ander adres benaderd voor het invullen van de enquête. Voor deze mensen is
de kans groot dat zij verhuisd zijn naar een bestaande woning. In totaal is er naar 414 mensen een e‐
mail verstuurd.
De enquête is op 7 december online gezet waarna op dezelfde dag per email een uitnodiging is
verzonden naar de respondenten. Op 19 december is er een herinnering gestuurd. De uiterlijke
invuldatum is gesteld op 27 december. Om de doelgroep te stimuleren de enquête in te vullen zijn er
5 theaterbonnen verloot van € 20,‐. De uitnodiging is weergegeven in bijlage IV
In totaal hebben er 284 potentiële starters de enquête ingevuld waarvan er 246 bruikbaar waren.
Van de reeds verhuisde starters hebben er in totaal 122 de enquête ingevuld waarvan er 106
bruikbaar waren. Bij elkaar is dit een respons van 29 procent.

21

http://www.thesistools.com
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6.2.

Operationalisering

Er zijn twee verschillende enquêtes opgesteld. Beide enquêtes staan in bijlage V De enquête voor
potentiële starters bestaat uit 46 vragen en voor reeds verhuisde starters uit 67 vragen. Het verschil
in het aantal vragen tussen de twee enquêtes komt doordat de reeds verhuisde starters ook nog is
gevraagd naar de eigenschappen van de huidige woning en woonomgeving. De vragen zijn opgesteld
aan de hand van het conceptueel model en de daaruit volgende operationaliseringsschema's. Deze
zijn te vinden in bijlage VI Om de gegevens gemakkelijk en snel te kunnen analyseren zijn alle vragen
gesloten gesteld.
Er zijn verschillende factoren van invloed op de woonwensen van starters. Naar deze persoonlijke
variabelen is gevraagd in de eerste vragen van de enquête. Vervolgens is aan potentiële koopstarters
gevraagd naar de woonwensen, waarna zij op een vijf‐puntsschaal aan moeten geven in hoeverre zij
bereid zijn deze wens op te geven om een woning te kunnen kopen.
Aan reeds verhuisde starters is gevraagd naar hun woonwensen op het moment dat zij op zoek
gingen naar een woning. Vervolgens is hen gevraagd welke kenmerken hun gekochte woning
uiteindelijk heeft. Vervolgens is de reeds verhuisde starters ook gevraagd om op een 5‐puntsschaal
aan te geven in hoeverre zij bereid waren deze wens op te geven om een woning te kunnen kopen.
Tot slot is er in beide enquêtes een aantal vragen gesteld over specifieke onderwerpen, namelijk wat
men doorslaggevend vindt/vond in hun woningkeuze (woonplaats/woonomgeving/woning), de
bereidheid tot langer verblijf bij ouders en de hoogte van de woonlasten ten opzichte van de grootte
van de woning. Potentiële starters is afsluitend nog eens gevraagd of zij open staan voor het tijdelijk
huren van een woning als zij moeilijk een geschikte woning kunnen kopen.

6.3.

Dataverwerking

Vanaf de gebruikte website kunnen de gegevens opgehaald worden in een Excel bestand. Dit bestand
is te importeren in SPSS. Uit de databestanden zijn eerst de onbruikbare respondenten gehaald en is
er gecontroleerd op missing values. Een aantal respondenten heeft de enquête niet afgemaakt of
heeft de enquête niet af kunnen maken. Omdat zij de eerste vragen wel hebben ingevuld, zijn deze
respondenten, waar mogelijk, wel meegenomen in de onderzoeksresultaten. De twee databestanden
van de enquête van potentiële starters en de enquête van de reeds verhuisde starters zijn vervolgens
samengevoegd tot één databestand.
Bij de vragen over woonwensen is de antwoordmogelijkheid 'Weet niet / geen voorkeur' gegeven.
Deze antwoorden zijn wel meegenomen in de onderzoeksresultaten. De vragen waar veel
respondenten geantwoord hebben met 'Weet niet / geen voorkeur' waren de vraag over bestaande
of nieuwbouwwoning, materiaal van de buitenkozijnen en de ligging van de buitenruimte. Dit
antwoord kan betekenen dat de respondent over deze woonwens nog niet nagedacht heeft.
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7.

Onderzoekspopulatie

Dit hoofdstuk geeft de persoonseigenschappen weer van de respondenten uit het kwantitatieve
onderzoek, verdeeld tussen potentiële starters en reeds verhuisde starters. Gekeken zal worden hoe
representatief de groep respondenten is voor de totale onderzoekspopulatie. Vervolgens zullen
huishoudvariabelen, zoals de woonsituatie bij ouders en verhuisurgentie, worden beschreven.

7.1.

Persoons‐ en huishoudvariabelen

Aantal respondenten
De enquête bedoeld voor potentiële starters is door 284
respondenten ingevuld. Hiervan waren er 267 bruikbaar
voor de analyse. Van de respondenten wonen er 237 bij
hun ouders en 9 op kamers. 21 Personen geven aan zelfstandig te wonen. Deze respondenten zijn na
deze vraag doorverwezen naar de enquête voor reeds verhuisde starters. In totaal zijn er 246
potentiële starters als bruikbare respondenten overgebleven. De enquête bedoeld voor reeds
verhuisde starters is door 122 respondenten ingevuld. Hiervan waren er 109 bruikbaar voor de
analyse. Drie personen geven aan bij hun ouders of op kamers te wonen. Deze respondenten zijn na
deze vraag doorverwezen naar de enquête voor potentiële starters. Van de respondenten wonen er
88 in een koophuis en 18 in een huurhuis. De respondenten wonend in een huurwoning zijn
meegenomen in de analyse omdat zij aangaven aanvankelijk wel een koopwoning te wensen. In
totaal zijn er 106 reeds verhuisde starters overgebleven waarvan er nog eens 15 aangaven een
voorkeur te hebben voor een huurwoning. Deze personen zijn ook meegenomen in de analyse omdat
zij uiteindelijk in een koopwoning zijn gaan wonen.
De twee enquêtes bij elkaar genomen maakt een totaal van 352 bruikbare respondenten. Tijdens de
enquête zijn er tussen de vragen over woonwensen van de woning en woonwensen van de
woonomgeving 27 respondenten afgehaakt. Dit zou door een technisch probleem kunnen komen
waardoor zij de enquête niet meer verder konden invullen of wellicht was bij deze respondenten de
interesse om de enquête verder in te vullen verdwenen. Ook heeft niet elke respondent bij elke
woonwens aangegeven in welke mate zij bereid waren deze op te geven. Dit waren er maximaal 18
per vraag. De reden hiervoor is dat het bij de vragen over de concessies niet mogelijk was de
respondenten te verplichten een antwoord te geven. Deze respondenten die niet alle vragen hebben
beantwoord zijn meegenomen in de analyse op de vragen waar zij wel op hebben geantwoord.
Representativiteit
Een aantal onafhankelijke persoons‐ en huishoudvariabelen zijn gecontroleerd op representativiteit
door middel van de Chikwadraat voor goodness of fit test. Hierbij zijn de geobserveerde frequenties
uit de steekproef vergeleken met de verwachte frequenties van de onderzoekspopulatie. De
onderzoekspopulatie zijn inwoners van Westland tussen 18 en 30 jaar. De verschillen met een
p‐waarde hebben lager dan 0,05 wijzen op een afwijking van de steekproef. Bij de variabelen die niet
significant zijn (p>0,05) komen verhoudingen in de steekproef overeen met de onderzoekspopulatie.
Tabel 19 geeft hier een overzicht van.
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Tabel 19 Representativiteit

Onafhankelijke variabele
Leeftijd (18‐22 / 23‐26 / 27‐30)
Leeftijd (18‐24 / 25‐30)
Geslacht
Alleen‐ of samenwonen
Opleidingsniveau
Inkomen
Woonplaats (bij ouders)

Representativiteit
χ²=76,33; df=2; p<0,05
Niet significant
Niet significant
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
χ²=38,45; df=5; p<0,05

De leeftijd verdeeld in twee leeftijdsgroepen (18‐24 / 25‐30) en het geslacht van de respondenten uit
de steekproef zijn niet significant. Dit betekent dat deze overeenkomen met de groep 18 tot 30
jarigen in Westland. Van de variabelen alleen‐ of samenwonen, opleidingsniveau en inkomen zijn
voor de onderzoekspopulatie geen werkelijke cijfers bekend. Hierdoor zijn er voor deze variabelen
geen uitspraken te doen in welke mate de steekproef overeenkomt met de onderzoekspopulatie.
Leeftijd en geslacht
De respondenten die in dit onderzoek als potentiële starters beschouwd worden hebben een leeftijd
tussen de 18 en 30 jaar waarbij de helft een leeftijd tussen de 21 en 25 jaar heeft. De gemiddelde
leeftijd van de respondenten is 23,2 jaar. Van de respondenten is 56,1% een man en 43,9% een
vrouw. Opvallend is dat de gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke respondenten lager is dan bij de
mannen. De gemiddelde leeftijd van de mannen is circa 23,7 jaar terwijl vrouwelijke respondenten
gemiddeld 22,6 jaar oud zijn.
De reeds verhuisde respondenten hebben een leeftijd tussen de 21 en 30 jaar waarbij de helft tussen
de 24 en 27 jaar oud is. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 25,5 jaar. De groep reeds
verhuisde starters is dus ouder dan de groep potentiële starters. Dit is te verwachten aangezien
reeds verhuisde starters al verder zijn in hun wooncarrière. Opvallend is dat de leeftijd van de
vrouwelijke respondenten lager is dan bij de mannen. De gemiddelde leeftijd van de mannen is circa
26,7 jaar terwijl vrouwelijke respondenten gemiddeld 24,7 jaar oud zijn. Gemiddeld waren de reeds
verhuisde respondenten 23,5 jaar oud op het moment dat zij uit huis gingen. Zij zijn verhuisd op een
leeftijd tussen 18 en 28 jaar, waarbij de helft tussen de 22 en 25 jaar was. De mannelijke
respondenten zijn gemiddeld later uit huis gegaan dan de vrouwelijke respondenten. Dit wordt ook
in de literatuur verondersteld. Mannen verlieten het ouderlijk huis toen zij gemiddeld 24,6 jaar oud
waren terwijl vrouwen 22,7 jaar oud waren.
De gemiddelde leeftijd van alle respondenten uit de beide enquêtes is 23,9 jaar waarbij de helft
tussen de 22 en 24 jaar is. De respondenten zijn allemaal tussen de 18 en 30 jaar oud. De vergelijking
met de onderzoekspopulatie in drie leeftijdsgroepen (18‐22 / 23‐26 / 27‐30) geeft een
ondervertegenwoordiging te zien van de jongste (18‐22) en de oudste leeftijdsgroep (27‐30) onder
de respondenten (tabel 19). Een sterke oververtegenwoordiging wordt gezien in de middelste
leeftijdsgroep (23‐26). De steekproef is dus meer geldig voor de groep 23‐26 jaar. De verdeling in
twee leeftijdsgroepen (18‐24 / 25‐30) is niet significant. Van de respondenten uit dit onderzoek
behoren er 212 (60,2%) tot de jongere leeftijdsgroep en 140 (39,8%) tot de oudere leeftijdsgroep.
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In totaal zijn van de respondenten 183 (52,0%) een man en 169 (48,0%) een vrouw. Dit komt vrijwel
exact overeen met de verhouding mannen en vrouwen in Westland binnen de leeftijdsgroep tussen
18 en 30 jaar oud, namelijk 181,6 (51,6%) man en 170,4 (48,4%) vrouw (ABF Research, 2012).
Opleiding en inkomen
Exact de helft van de potentiële starters die de enquête hebben beantwoord, is hoger opgeleid. Eén
derde heeft een MBO opleiding. 128 (52,0%) Verwachten er te gaan samenwonen wanneer zij het
ouderlijk huis verlaten, 65 (26,4%) verwachten alleen te gaan wonen en 53 (21,5%) geven aan het
nog niet te weten. 102 (43,8%) hebben een (gezamenlijk) netto inkomen tot €2000,‐ per maand.
Ongeveer één derde (80) geeft aan een (gezamenlijk) netto inkomen tussen €2000,‐ en €4000,‐ per
maand te hebben. 46 potentiële starters (19,7%) weet het niet of wil het niet zeggen. Van de
potentiële starters verwachten er 165 (73,0%) eigen spaargeld in te brengen bij het kopen van een
woning.
Van de reeds verhuisde starters die de enquête hebben beantwoord, is iets meer dan 60% hoger
opgeleid. Ongeveer één derde heeft een MBO opleiding afgerond. 65 (61,3%) Reeds verhuisde
starters zijn gaan samenwonen toen zij het ouderlijk huis verlieten, 41 (38,7%) zijn alleen gaan
wonen. Van de reeds verhuisde starters geven er 16 (18,4%) aan een (gezamenlijk) netto inkomen tot
€2000,‐ per maand te hebben. Ongeveer één derde (30) geeft aan een (gezamenlijk) netto tussen
€2000,‐ en €3000,‐ per maand te verdienen. 27 Reeds verhuisde starters (31,0%) Hebben een netto
inkomen tussen €3000,‐ en 4000,‐ per maand. 9 (10,3%) Respondenten weten het niet of willen het
niet zeggen wat zijn inkomen is. Van de reeds verhuisde starters hebben er 56 (61,5%) eigen
spaargeld ingebracht bij het kopen van een woning.
Van alle respondenten hebben er 189 (53,7%) universiteit of HBO afgerond. 121 (34,4%)
Respondenten hebben een MBO diploma en 42 (11,9 %) hebben middelbare school als hoogste
afgeronde opleiding (tabel 20).
Tabel 20 Opleidingsniveau respondenten

Opleidingsniveau

Universiteit
HBO
MBO
HAVO / VWO
VMBO

Potentieel
(n=246)
20
103
82
23
18

Reeds
verhuisd
(n=106)
18
48
39
0
1

Totaal
starters
(n=352)
38
151
121
23
19

%
10,8%
42,9%
34,4%
6,5%
5,4%

In totaal zijn er 193 (54,8%) respondenten die verwachten samen te gaan wonen of die al
samenwonen. 106 (30,1%) Respondenten verwachten alleen te gaan wonen of wonen alleen. 53
(15,1%) Starters weten nog niet hoe de huishoudsamenstelling er uitziet op het moment dat zij het
ouderlijk huis verlaten (tabel 21).
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Tabel 21 Alleen‐ of samenwonen

Alleen‐ of samenwonen

Alleen
Samen
Weet niet

Potentieel
(n=246)
65
128
53

Reeds
verhuisd
(n=106)
41
65
0

Totaal
starters
(n=352)
106
193
53

%

30,1%
54,8%
15,1%

Van alle respondenten hebben er 84 (28,8%) een (gezamenlijk) netto maandelijks inkomen tussen de
€1.000,‐ en €2.000,‐, 73 (25,3%) tussen de €2.000,‐ en €3.000,‐ en 51 (17,5%) tussen de €3.000,‐ en
€4.000,‐. 50 Respondenten (17,2%) weten het niet of wil niet zeggen wat hij verdient (tabel 22). Van
alle starters verwachten er 221 (69,7%) eigen spaargeld in te brengen bij het kopen van een woning.
Tabel 22 Netto (gezamenlijk) inkomen

Inkomen

Potentieel
(n=233)

Minder dan €1.000,‐ per maand
Tussen €1.000,‐ en €2.000,‐ per maand
Tussen €2.000,‐ en €3.000,‐ per maand
Tussen €3.000,‐ en €4.000,‐ per maand
Tussen €4.000,‐ en €5.000,‐ per maand
Meer dan €5.000,‐ per maand
Weet niet / Wil niet zeggen

26
76
51
29
2
3
46

Reeds
verhuisd
(n=87)
0
16
30
27
3
2
9

Totaal
starters
(n=290)
23
84
73
51
5
5
50

%

8,1%
28,8%
25,3%
17,5%
1,6%
1,6%
17,2%

Woonplaats (bij ouders)
Tabel 23 geeft de verhouding tussen de respondenten weer uit de verschillende kernen in Westland
en de verhouding tussen inwoners in de kernen in de gemeente. Het gaat hierbij om de woonkern
waar de respondenten bij hun ouders wonen of woonden. De verschillen hierin zijn significant (zie
ook tabel 19).
Tabel 23 Inwoners Westland 01‐01‐2012 (ABF Research, 2012) en woonplaats ouders van de respondenten in het onderzoek

Woonplaats totaal
‘s‐Gravenzande
Naaldwijk
Wateringen
Monster
De Lier
Honselersdijk, Poeldijk, Maasdijk, Kwintsheul
Totaal

Potentieel
55
64
10
22
36
54
246

Reeds
verhuisd
28
21
9
13
20
11
106

Totaal
starters

werkelijk

verwacht

83
85
19
35
56
65
343

20.386
19.277
14.728
14.463
12.025
21.106
101.985

68,6
64,8
49,5
48,6
40,4
71,0
343

Uit tabel 23 valt op te maken dat uit de twee grootste kernen, Naaldwijk en ‘s‐Gravenzande naar
verhouding meer respondenten komen. Ook uit De Lier komen naar verhouding meer respondenten
dan het inwonersaantal doet vermoeden. Uit de kleinere kernen komen minder respondenten dan
volgens het inwonersaantal verwacht mag worden. De kern Wateringen is naar verhouding met het
inwonersaantal het minst vertegenwoordigd binnen de respondenten van de enquête gevolgd door
Monster. Met name de groep potentiële starters is in deze twee kernen ondervertegenwoordigd.
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7.2.

Ouderlijk huis

Maar liefst 326 (92,6%) respondenten geven aan dat hun ouders in een koopwoning wonen en 26
(7,4%) in een huurwoning (tabel 24). In Paragraaf 4.3 is gebleken dat 69,6 procent van de
woningvoorraad in Westland uit koopwoningen bestaat. Dit verschil zou mogelijk verklaard kunnen
worden doordat de ouders verder in hun wooncarrière zijn en hierdoor de kans groter is dat zij in een
koopwoning wonen. Tussen de reeds verhuisde en potentiële starters uit de steekproef zijn geen
significante verschillen te vinden voor wat betreft eigendomsvorm van de woning van de ouders.
Tabel 24 Eigendomsvorm ouders

Eigendomsvorm woning
ouders
Huurhuis
Koophuis

Potentieel
(n=246)
16
230

Reeds
verhuisd
(n=106)
10
96

Totaal
starters
(n=352)
26
326

%

7,4%
92,6%

Meer dan de helft (54,9%) van de potentiële starters geeft aan bij de ouders in een eengezins
rijtjeswoning te wonen, gevolgd door een vrijstaande woning (29,7%) en een 2‐onder‐1‐kap woning
(14,6%). Dezelfde verhoudingen zijn ongeveer te zien bij de reeds verhuisde starters. Opvallend is dat
maar twee personen (0,8%) aangeven bij de ouders in een meergezinswoning te wonen. Ook de
reeds verhuisde starters zijn zelden opgegroeid in een meergezinswoning (2,8%) (tabel 24). In totaal
zijn er 347 respondenten opgegroeid in een meergezinswoning en vijf in een meergezinswoning. In
paragraaf 4.3 is gebleken dat 16,2 procent van de woningvoorraad in Westland uit
meergezinswoningen bestaat. Een verklaring hiervoor is dat een groot gedeelte van de
meergezinswoningen in Westland in de laatste 20 jaar gebouwd zijn.
Tabel 25 Woningtype ouders

Woningtype ouders

Meergezinswoning
Eengezins rijtjes woning
2‐onder‐1‐kap woning
Vrijstaande woning

Potentieel
(n=246)
2
135
36
73

Reeds
verhuisd
(n=106)
3
55
15
33

Totaal
starters
(n=352)
5
190
51
106

%

1,5%
54,0%
14,5%
30,1%

De meeste potentiële starters wonen in een woonwijk nabij het centrum (53,7%) gevolgd door
buiten de bebouwde kom (19,5%). Dezelfde verhoudingen zijn te zien bij de reeds verhuisde starters.
Dit maakt dat in totaal van 185 (52,6%) respondenten het ouderlijk huis in een woonwijk nabij het
centrum staat, gevolgd door buiten de bebouwde kom (71; 20,2%) (tabel 26).
Tabel 26 Locatie woning ouders

Locatie woning ouders

Potentieel
(n=246)

In het centrum
In een woonwijk nabij het centrum
In een woonwijk aan de rand van de bebouwde kom
Aan een doorgaande weg binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom

19
132
33
14
48
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Reeds
verhuisd
(n=106)
7
53
15
8
23

Totaal
starters
(n=352)
26
185
48
22
71

%

7,4%
52,6%
13,6%
6,3%
20,2%

71

Over het algemeen voelen de respondenten zich sterk verbonden met Westland. Bijna drie kwart van
de respondenten (263) geeft aan sterk verbonden te zijn met Westland, 74 respondenten (21%) zijn
redelijk verbonden en slechts 15 respondenten (4,3%) zijn niet verbonden. De verbondenheid met de
woonplaats (van de ouders) is ook aanzienlijk maar is minder groot dan de verbondenheid met de
regio. Bijna de helft (172) van de starters geeft aan sterk verbonden te zijn met de woonplaats.
Slechts 43 respondenten (12,2%) voelen zich niet verbonden met de woonplaats. Deze hoge
aantallen zouden kunnen komen doordat mensen die zich sterker verbonden voelen met de
gemeente en/of woonplaats eerder geneigd waren de enquête in te vullen. Tussen potentiële
starters en reeds verhuisde starters zijn bij zowel de verbondenheid met de woonplaats als
verbondenheid met Westland geen significante verschillen gevonden (tabel 27).
Tabel 27 Verbondenheid met de Woonplaats en Westland

Verbondenheid Woonplaats
Sterk verbonden
Redelijk verbonden
Niet verbonden
Verbondenheid Westland
Sterk verbonden
Redelijk verbonden
Niet verbonden

Potentieel
(n=246)

%

114
103
29

46,3%
41,9%
11,8%

Reeds
verhuisd
(n=106)
58
34
14

180
54
12

73,2%
22,0%
4,9%

83
20
3
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%

54,7%
32,1
12,9%
78,3%
18,9%
2,8%

Totaal
Starters
(n=352)
172
137
43
263
74
15

%

48,9%
38,9%
12,2%
74,7%
21,0%
4,3%

72

7.3.

Verhuisurgentie

Van de potentiële starters geven er 87 (35,4%) aan dat zij tussen één en twee jaar willen verhuizen.
78 respondenten (31,7%) willen binnen een jaar het ouderlijk huis gaan verlaten waarvan 19 (7,7%)
zelfs binnen een half jaar (tabel 28).
Tabel 28 Gewenste periode tot verhuizing bij potentiële starters

Gewenste periode
tot verhuizing

Potentieel
(n=246)

Binnen 0,5 jaar
Binnen 0,5 en 1 jaar
Tussen 1 en 2 jaar
Tussen 2 en 3 jaar
Tussen 3 en 4 jaar
Langer dan 4 jaar

19
59
87
44
29
8

%
7,7%
24,0%
35,4%
17,9%
11,8%
3,3%

De reeds verhuisde starters is gevraagd hoe urgent hun verhuiswens was op het moment dat zij op
zoek gingen naar een woning. Van de respondenten wilden er 51 (48,1%) binnen een jaar verhuizen,
11 (10,4%) binnen een half jaar en 4 (3,8%) zo snel als mogelijk (tabel 29).
Tabel 29 Verhuisurgentie bij reeds verhuisde starters

Urgentie om te verhuizen

Heel groot (zo snel mogelijk uit huis)
Groot ( binnen half jaar uit huis)
Gematigd (binnen een jaar uit huis)
Laag ( binnen twee jaar uit huis)
Heel laag (wilde na langer dan twee jaar uit huis)

Reeds
verhuisd
(n=106)
4
11
51
27
13

%

3,8%
10,4%
48,1%
25,5%
12,3%
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7.4.

Resumé

De steekproef in dit onderzoek bestaat uit 352 personen. Hiervan zijn er 246 potentiële koopstarters
en 106 reeds verhuisde koopstarters. De respondenten zijn tussen de 18 en 30 jaar oud. De
gemiddelde leeftijd van de respondenten is 23,9 jaar waarbij de helft tussen de 22 en 24 jaar is. Als
de leeftijd van de respondenten in drie groepen (18‐22/23‐26/27‐30 jaar) worden verdeeld dan is er
een sterke oververtegenwoordiging te zien in de middelste groep (23‐26 jaar) ten opzichte van de
verhouding in de groep 18 tot 30‐jarigen in Westland. De steekproef is wat betreft de leeftijd
enigszins vertekend. De resultaten zijn meer geldig voor (potentiële) koopstarters tussen 23 en 26
jaar. De mannelijke respondenten zijn gemiddeld twee jaar ouder dan de vrouwelijke starters. De
verhouding tussen mannen en vrouwen in dit onderzoek is nagenoeg gelijk aan de populatie 18‐ tot
30‐jarigen in Westland. Als er een verdeling wordt gemaakt van jongere (18‐24 jaar) en oudere (25‐
30 jaar) starters dan is de verhouding tussen deze groepen vrijwel gelijk aan de groep 18‐ tot 30‐
jarigen in Westland.
De verdeling tussen de respondenten naar verhouding met het inwonersaantal uit de woonkernen in
Westland geeft een oververtegenwoordiging van respondenten uit ’s‐Gravenzande, Naaldwijk en De
Lier. De respondenten uit Wateringen zijn het sterkst ondervertegenwoordigd, gevolgd door
Monster. De overige kleinere woonkernen hebben een iets lagere respons dan volgens de
inwonersaantallen verwacht mag worden. De steekproef is wat betreft de woonplaats enigszins
vertekend. De resultaten zijn meer geldig voor koopstarters uit ’s‐Gravenzande, Naaldwijk en De Lier
en minder voor koopstarters uit Wateringen en Monster.
106 (30,1%) Respondenten wonen alleen of verwachten alleen te gaan wonen. 193 (54,8%)
Respondenten zijn gaan samenwonen of verwachten te gaan samenwonen. Een aanzienlijk deel
(69,7%) heeft spaargeld ingebracht of verwacht spaargeld in te brengen bij de aankoop van een de
woning.
De meeste ouders (326; 92,6%) van de respondenten wonen in een koopwoning. Van de
respondenten wonen of woonden er 190 (54,0%) bij de ouders in een eengezins rijtjes woning en 106
(30,1%) in een vrijstaande woning. De woningvoorraad in Westland bestaat ook voornamelijk uit
eengezins koopwoning en opvallend weinig respondenten zijn opgegroeid in een meergezinswoning.
Meer dan de helft van de respondenten is opgegroeid in een woonwijk nabij het centrum van de
woonplaats.
Ongeveer de helft (172) van de respondenten voelt zich sterk verbonden met de woonplaats waar zij
bij de ouders zijn opgegroeid. Slechts 43 (12,2%) respondenten voelen zich niet verbonden met de
woonplaats. Het grootste gedeelte van de respondenten (263; 74,7%) voelt zich sterk verbonden
met Westland.
Van de potentiële starters wensen er 88 (33,7%) binnen een jaar te verhuizen. Onder de reeds
verhuisde starters waren er 66 (62,3%) die binnen een jaar wilden verhuizen op het moment dat zij
op zoek gingen naar een woning.
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8.

Beschrijvende resultaten uit de kwantitatieve analyse

Dit hoofdstuk beschrijft de antwoorden die de respondenten van beide enquêtes hebben gegeven.
De tabellen geven de resultaten van alle starters uit het onderzoek. De woonwensen en de
concessies in woonwensen komen in dit hoofdstuk aan bod. Hierbij is de verdeling gemaakt tussen
woning, woonomgeving en woonplaats.

8.1.

Woonwensen woning en woonomgeving

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de
woonwensen van koopstarters in Westland. Net zoals in
eerdere hoofdstukken van dit rapport is de verdeling
gemaakt tussen woonwensen met betrekking tot de
woning en woonomgeving. Aan de potentiële starters is gevraag naar de woonwensen voor hun
eerste woning. Aan reeds verhuisde starters is gevraagd naar woonwensen op het moment dat zij op
zoek gingen naar de eerste woning. Wanneer er significante verschillen zijn in de woonwensen
tussen potentiële starters en reeds verhuisde starters dan is dit in de tabellen en in de tekst
aangegeven. In tabel 30 is daar een overzicht van gegeven.
Tabel 30 Overzicht significante verschillen tussen potentiële starters en reeds verhuisde starters in woonwensen

Woonwens

Significantie

Belangrijkste in woningkeuze

χ²=6,06; df=2; p=0.048

Woningtype
Onderhoudsniveau
Bestaande of nieuwbouw
Periode bewoning

χ²=7,43 df=1 p=0.006
χ²=10,17; df=2; p=0.006
χ²=11,43; df=2; p=0.003
χ²=28,98; df=3; p=0.000

Meegroeimogelijkheden

χ²=20,76; df=3; p=0.000

Toilet in badkamer
Grote achtertuin
Kleine voortuin

χ²=8,22; df=1; p=0.004
χ²=5,32; df=1; p=0.021
χ²=10,00; df=1; p=0.002

Verschillende bouwtypen in wijk

χ²=3,94; df=1; p=0.047

Verschillende prijsklassen in wijk
Park in de wijk
Plantsoenen in de wijk
Veel water in de wijk
Speelplaatsen in de wijk
Levendige wijk
Goede verkeersveiligheid in de wijk

χ²=5,18; df=1; p=0.023
χ²=13,28; df=1; p=0.000
χ²=5,22; df=1; p=0.022
χ²=7,02; df=1; p=0.008
χ²=16,33; df=1; p=0.000
χ²=6,30; df=1; p=0.012
χ²=16,39; df=1; p=0.000

Weinig criminaliteit in de wijk

χ²=29,88; df=1; p=0.000

Veel contact met directe buren

χ²=7,37; df=1; p=0.007

Af en toe contact met buurtbewoners

χ²=16,60; df=1; p=0.000

Dezelfde type mensen in de wijk

χ²=6,28; df=1; p=0.012

Verschil (PS= Potentiële starters,
VS= Reeds verhuisde starters)
PS relatief vaker woonomgeving
belangrijkste
VS relatief vaker meergezinswoning
PS relatief vaker goed onderhouden
VS relatief vaker bestaande bouw
PS relatief vaker tussen 6 en 12 jaar
VS relatief vaker geen/geringe
meegroeimogelijkheden
PS relatief vaker toilet in badkamer
PS relatief vaker grote achtertuin
PS relatief vaker kleine voortuin
PS relatief vaker verschillende
bouwtypen
PS relatief vaker verschillende prijsklasse
PS relatief vaker park
PS relatief vaker plantsoenen
PS relatief vaker veel water
PS relatief vaker speelplaatsen
PS relatief vaker levendige wijk
PS relatief vaker goede
verkeersveiligheid
PS relatief vaker weinig criminaliteit
PS relatief vaker veel contact met
directe buren
PS relatief vaker af en toe contact met
buurtbewoners
PS relatief vaker dezelfde type mensen

De meeste starters in Westland vinden de woning het belangrijkste aspect bij hun woningkeuze (137)
gevolgd door de woonplaats (100) en woonomgeving (64) (tabel 31). Deze resultaten wijken af met
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de beweringen van een aantal stakeholders (hoofdstuk 5). Zij veronderstelden dat de woonomgeving
steeds belangrijker is geworden in de keuze van een woning. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat
de woonplaats en woning voor de meeste koopstarters in Westland toch het belangrijkste is.
Potentiële starters noemen de woonomgeving wel significant vaker (55; 23,7%) dan reeds verhuisde
starters (10; 11,5%). Vanwege een te lage celfrequentie (<10) zijn de respondenten die aangegeven
hebben het niet te weten niet meegenomen in de Chikwadraat toets.
Tabel 31 Belangrijkste in woningkeuze: woonplaats, woonomgeving of woning

Belangrijkste in
woningkeuze

Potentieel
(n=232)

%

Reeds
verhuisd
(n=79)

%

Woonplaats
Woonomgeving
Woning
Weet niet

72
55
96
9

31,0%
23,7%
41,4%
3,9%

28
10
41
9

32,2%
10,3%
47,1%
10,3%

8.1.1.

Totaal
Starters
(n=302)
100
65
137
18

%

31,3%
20,1%
42,9%
5,6%

Woonwensen woning

Bijna driekwart (153) van de koopstarters in Westland wens(t)en een woning tussen €150.000,‐ en
€250.000,‐. Opvallend is dat er weinig respondenten (36) een woning wens(t)en beneden de
€150.000,‐. Binnen de gewenste prijsklassen zijn geen significante verschillen te ontdekken tussen
potentiële starters en reeds verhuisde starters (tabel 32).
Tabel 32 Wens prijsklasse

Wens prijsklasse
Niet significant

Potentieel
(n=226)

Tot €150.000,‐
Tussen €150.000,‐ tot €200.000,‐
Tussen €200.000,‐ tot €250.000,‐
Meer dan €250.000,‐
Weet niet / geen voorkeur

24
91
80
14
17

%

10,6%
40,3%
35,4%
6,2%
7,5%

Reeds
verhuisd
(n=91)
12
35
27
12
5

%

13,2%
38,5%
29,7%
13,2%
5,5%

Totaal
Starters
(n=317)
36
126
107
26
22

%

11,4%
39,7%
33,8%
8,2%
6,9%

In het gewenste woningtype is er een verschil te ontdekken in de antwoorden tussen de potentiële
en de reeds verhuisde starters. Bijna de helft van de reeds verhuisde starters wenste een
meergezinswoning terwijl slechts 74 (30,0%) van de potentiële starters in dit woningtype wil wonen.
In totaal hebben 124 (35,2%) starters een meergezinswoning gewenst. 194 (55,1%) Willen het liefste
in een eengezinswoning wonen (tabel 30 & 33). 34 (9,7%) Respondenten hebben geen voorkeur voor
een woningtype.
Tabel 33 Wens woningtype

Wens woningtype

Meergezinswoning
Eengezinswoning
Weet niet/ geen voorkeur

Potentieel
(n=246)
74
144
28

%

30,0%
58,6%
11,4%

Reeds
verhuisd
(n=106)
50
50
6
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%

47,2%
47,2%
5,6%

Totaal
Starters
(n=352)
124
194
34

%

35,2%
55,1%
9,7%
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Van de starters in Westland wensen de meeste (108) een woning met een oppervlakte tussen 75m²
en 100m². Ongeveer evenveel respondenten wensen een grotere of kleinere woning. 63
Respondenten (17,9%) wensen een woning tot 75m² en 61 (17,3%) wensen een woning tussen
100m² tot 125m². Bijna een kwart van de respondenten geeft op deze vraag geen voorkeur te
hebben of het niet te weten (tabel 34). Wellicht is de grootte van de woning voor een aanzienlijk
gedeelte van de starters lastig in te schatten.
Tabel 34 Wens grootte woning

Wens grootte woning

Potentieel
(n=246)

Minder dan 75m²
Tussen 75m² tot 100m²
Tussen 100m² tot 125m²
Meer dan 125m²
Weet niet / geen voorkeur

%

47
70
42
27
60

Reeds
verhuisd
(n=106)
16
38
19
6
27

19,1%
28,5%
17,1%
11,0%
60,8%

%

Totaal
Starters
(n=352)
63
108
61
33
87

15,1%
32,5%
18,4%
9,9%
26,2%

%

17,9%
30,7%
17,3%
9,3%
24,7%

Van het gewenste aantal (potentiële) slaapkamers in een woning is door de respondenten een beter
voorstelling te maken. Slechts 15 (4,3%) respondenten hebben geen voorkeur voor het aantal
slaapkamers. De meeste starters wens(t)en één of twee slaapkamers, in totaal 153 (43,5%) (tabel
35).
Tabel 35 Wens aantal slaapkamers

Wens aantal slaapkamers

Potentieel
(n=246)

1 of 2 slaapkamers
3 slaapkamers
4 of meer slaapkamers
Weet niet / geen voorkeur

103
106
31
6

%

Reeds
verhuisd
(n=106)
50
31
16
9

41,9%
43,1%
12,6%
2,4%

%

47,2%
29,2%
15,1%
8,5%

Totaal
Starters
(n=352)
153
137
47
15

%

43,5%
38,9%
13,4%
4,3%

De meeste starters wensen een goed onderhouden woning (249; 70,7%). Ongeveer een kwart (103)
is tevreden met een mindere onderhoudsstaat van de woning. Reeds verhuisde starters wensen
relatief vaker een matig onderhouden woning of hebben geen voorkeur dan dat potentiële starters
dit wensen (tabel 30 & 36).
Tabel 36 Wens onderhoudsniveau woning

Wens onderhoudsniveau

Goed onderhouden
Redelijk onderhouden
Matig onderhouden / geen voorkeur

Potentieel
(n=246)
179
56
11

%

72,8%
22,8%
4,5%

Reeds
verhuisd
(n=106)
70
21
15

%

66,0%
19,8%
14,2%

Totaal
Starters
(n=352)
249
77
26

%
70,7%
21,9%
7,4%

Een nieuwbouwwoning heeft bij voorbaat een goed onderhoudsniveau. 145 (41,2%) Starters in
Westland wenst een nieuwbouwwoning als eerste woning, 133 (37,8%) hebben geen voorkeur en 74
(21,0%) zoeken specifiek een bestaande woning. Hierbij is het opvallend dat potentiële starters in
verhouding minder vaak een bestaande woning wensen (42; 17,1%) dan reeds verhuisde starters (32;
30,2%). Tevens hebben potentiële starters relatief vaker geen voorkeur (105; 42,7%) dan reeds
verhuisde starters (28; 26,4%) (tabel 30 & 37).
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Tabel 37 Wens bestaande‐ of nieuwbouw

Wens bestaande‐ of nieuwbouw

Potentieel
(n=246)

%

42
99
105

17,1%
40,2%
42,7%

Bestaande bouw
Nieuwbouw
Weet niet / geen voorkeur

Reeds
verhuisd
(n=106)
32
46
28

%

30,2%
43,4%
26,4%

Totaal
Starters
(n=352)
74
145
133

%

21,0%
41,2%
37,8%

Reeds verhuisde starters wensen relatief vaker voor een kortere periode in de eerste woning te
wonen dan potentiële starters wensen. Slechts 13 (5,3%) potentiële starters wensen binnen 3 jaar
weer te verhuizen terwijl dit aanvankelijk bij 24 (22,6%) reeds verhuisde starters de gewenste
periode was (tabel 30 & 38). In het totaal wensen 134 (38,1%) starters voor een periode tussen 3 jaar
en 6 jaar in de eerste woning te wonen. In verhouding wensen potentiële starters vaker een woning
in de periode tussen 6 en 12 jaar dan reeds verhuisde starters. Van de potentiële starters wensen er
95 (38,6%) tussen 6 en 12 jaar in de woning te wonen. Bij de reeds verhuisde starters zijn dit er 22
(20,8%). Een mogelijke verklaring van deze significante verschillen zou de huidige situatie op de
woningmarkt kunnen zijn. Het zou kunnen dat potentiële starters verwachten hun woning op korte
termijn niet gemakkelijk te kunnen verkopen waardoor zij op dit moment vaker interesse hebben in
een woning die voor een langere periode geschikt is.
Tabel 38 Wens periode bewoning

Wens periode bewoning

Potentieel
(n=246)

%

Tot 3 jaar
Tussen 3 jaar en 6 jaar
Tussen 6 jaar en 12 jaar
Langer dan 12 jaar

13
91
95
47

5,3%
37,0%
38,6%
19,1%

Reeds
verhuisd
(n=106)
24
43
22
17

%

22,6%
40,6%
20,8%
16,0%

Totaal
Starters
(n=352)
37
134
117
64

%

10,5%
38,1%
33,2%
18,2%

Dat potentiële starters vaker langer in de eerste woning wensen te blijven wonen is ook terug te zien
in de meegroeimogelijkheden met eventuele gezinsuitbreiding die zij wensen van de woning. In
verhouding wensen potentiële starters significant vaker veel tot redelijke mogelijkheden dan reeds
verhuisde starters. 188 (76,4%) Potentiële starters wensen redelijke tot veel mogelijkheden om mee
te kunnen groeien met eventuele gezinsuitbreiding, terwijl 58 (54,7%) reeds verhuisde starters dit
wensen. Het grootste significante verschil is dat reeds verhuisde starters vaker geen/geringe
mogelijkheden wensen tot het meegroeien van hun woning (38; 35,8%) dan potentiële starters (38;
15,4%) (tabel 30 & 39). In totaal wensen 246 (69,9%) starters veel tot redelijke
meegroeimogelijkheden met eventuele gezinsuitbreiding van hun eerste woning.
Tabel 39 Wens meegroeimogelijkheden met eventuele gezinsuitbreiding

Wens
meegroeimogelijkheden
Veel mogelijkheden
Redelijke mogelijkheden
Geen / geringe mogelijkheden
Weet niet / geen voorkeur

Potentieel
(n=246)

%

49
139
38
20

19,9%
56,5%
15,4%
8,1%

Reeds
verhuisd
(n=106)
20
38
38
10
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%

18,9%
35,8%
35,8%
9,4%

Totaal
Starters
(n=352)
69
177
76
30

%

19,6%
50,3%
21,6%
8,5%
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Bij de gewenste onderdelen in de badkamer konden de respondenten meerdere wensen opgeven. Zo
blijkt dat de meeste starters de wens hebben voor een aparte douche (298; 87,9%). Een groot
gedeelte (223; 65,8%) wenst een toilet in de badkamer. Dit wensen relatief meer potentiële starters
dan reeds verhuisde starters (tabel 30 & 40).
Tabel 40 Wens onderdelen in de badkamer

Wens badkamer

Apart Ligbad
Ligbad met douche
Aparte douche
Één wastafel
Meerdere wastafels
Toilet

Potentieel
(n=246)

%

61
21
217
142
60
173

24,8%
8,5%
88,2%
57,7%
24,4%
70,3%

Reeds
verhuisd
(n=93)
20
3
81
48
12
50

%

21,5%
3,2%
87,1%
45,3%
12,9%
53,8%

Totaal
Starters
(n=339)
81
24
298
190
72
223

%

23,9%
7,1%
87,9%
56,0%
21,2%
65,8%

Qua materiaal van de buitenkozijnen hebben de meeste starters geen specifieke wensen. Bijna de
helft (158; 46,6%) heeft hierover geen voorkeur. Één derde wenst kunststof kozijnen, 59
respondenten (17,4%) wensen houten kozijnen en vrijwel niemand heeft een voorkeur voor
aluminium kozijnen (tabel 41). Dat starters de voorkeur zouden hebben voor houten kozijnen, dat
traditioneel het meeste voorkomt, wordt in de kwantitatieve analyse niet bevestigd.
Tabel 41 Wens materiaal buitenkozijnen

Wens materiaal buitenkozijnen

Houten kozijnen
Kunststof kozijnen
Aluminium kozijnen
Weet niet / geen voorkeur

Potentieel
(n=246)

%

40
96
4
106

16,3%
39,0%
1,6%
43,1%

Reeds
verhuisd
(n=93)
19
21
1
52

%

20,4%
22,6%
1,1%
55,9%

Totaal
Starters
(n=339)
59
117
5
158

%

17,4%
34,5%
1,5%
46,6%

Bij de gewenste buitenruimte konden de respondenten meerdere wensen opgeven. Starters in
Westland wensen het meeste een grote achtertuin (191; 56,3%). Dit wensen potentiële starters in
verhouding significant vaker dan reeds verhuisde starters. Ook wensen potentiële starters relatief
vaker een kleine voortuin dan reeds verhuisde starters (tabel 30 & 42). Het liefste wensen starters de
buitenruimte op het zuidwesten (117; 34,5%) gevolgd door het zuiden (91; 26,8%).
Tabel 42 Wens buitenruimte

Wens buitenruimte

Groot balkon
Klein balkon
Grote achtertuin
Kleine achtertuin
Grote voortuin
Kleine voortuin
Groot dakterras
Klein dakterras
Geen voorkeur

Potentieel
(n=246)

%

46
27
148
49
10
101
36
13
34

18,7%
11,0%
60,2%
19,9%
4,1%
41,1%
14,6%
5,3%
13,8%

Reeds
verhuisd
(n=93)
25
7
43
17
8
21
1
3
13
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%

7,5%
46,2%
46,2%
22,6%
22,6%
8,6%
1,1%
3,2%
14,0%

Totaal
Starters
(n=339)
71
34
191
66
18
122
37
16
47

%

8,6%
10,0%
56,3%
19,5%
5,3%
36,0%
10,9%
4,7%
13,9%
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8.1.2.

Woonwensen woonomgeving

Er is één type locatie waar de meeste respondenten wensen te wonen in hun eerste koopwoning.
Veruit de meeste starters in Westland (208; 64,2%) geven de voorkeur aan een woonwijk nabij het
centrum van de woonkern (tabel 43).
Tabel 43 Wens locatie

Wens locatie

Potentieel
(n=234)

%

15
145
23

In het centrum
In een woonwijk nabij het centrum
In een woonwijk aan de rand van de
bebouwde kom
Aan een doorgaande weg binnen de
bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom
Weet niet / geen voorkeur

6,4%
62,0%
9,8%

Reeds
verhuisd
(n=90)
7
63
4

1

0,4%

1
49

0.4%
44,1%

%

7,8%
70,0%
4,4%

Totaal
starters
(n=324)
22
208
27

%

6,8%
64,2%
8,3%

3

3,3%

4

1,2%

1
12

1,1%
13,3%

2
61

0,6%
18,8%

Starters in Westland wensen bijna allemaal binnen 10 minuten fietsen van de dagelijkse
voorzieningen te wonen. Opvallend is dat weinig respondenten de kortste afstand, maximaal op 5
minuten loopafstand kiest (22; 6,5%) (tabel 44). Het deel van respondenten dat deze afstand tot de
dagelijkse voorzieningen wenst (21; 6,5%), is nagenoeg gelijk aan de het deel van de respondenten
dat de voorkeur geeft aan een woning in het centrum van een woonkern (22; 6,8%).
Tabel 44 Wens afstand tot dagelijkse voorzieningen

Wens afstand tot dagelijkse voorzieningen

Op loopafstand (maximaal 5 minuten)
Op loopafstand (maximaal 10 minuten)
Op fietsafstand (maximaal 5 minuten)
Op fietsafstand (maximaal 10 minuten)
Langer dan 10 minuten fietsen
Weet niet / geen voorkeur

Potentieel
(n=234)

%

15
51
60
75
4
29

6,4%
21,8%
45,9%
70,1%
5,1%
31,1%

Reeds
verhuisd
(n=90)
6
29
16
22
3
14

%

6,7%
22,2%
21,1%
26,9%
1,9%
11,9%

Totaal
starters
(n=324)
21
80
76
97
7
43

%

6,5%
24,7%
23,5%
29,9%
2,2%
13,3%

De meeste starters wensen een goede verbinding naar het werk met de auto (206; 63,8%). Zij
wensen de auto te parkeren in de eigen straat (222; 68,9%) (tabel 45 & 46). Voor ongeveer een kwart
(84; 26,1%) Heeft parkeren op eigen terrein de voorkeur. In beide tabellen zijn tussen reeds
verhuisde starters en potentiële starters geen significantie verschillen te zien.
Tabel 45 Wens verbinding naar werk

Wens afstand tot werk

Goede verbinding met de auto
Goede verbinding met het openbaar vervoer
Goede verbinding met de fiets
Weet niet / geen voorkeur

Potentieel
(n=233)

%

155
23
31
24

66,5%
9,9%
13,3%
30,3%
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Reeds
verhuisd
(n=90)
51
6
15
18

%

56,7%
6,7%
16,7%
20,0%

Totaal
starters
(n=323)
206
29
46
42

%

63,8%
9,0%
14,2%
13,0%
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Tabel 46 Wens parkeren

Wens parkeren

Potentieel
(n=234)

%

Parkeren op eigen terrein

66

28,2%

Reeds
verhuisd
(n=88)
18

Parkeren in de straat
Parkeren elders in de wijk
Weet niet / geen voorkeur

159
4
5

67,9%
2,9%
8,7%

63
0
7

%

20,5%

Totaal
Starters
(n=322)
84

%

26,1%

71,6%
0,0%
8,0%

222
4
12

68,9%
1,2%
3,7%

De respondenten zijn keuzeopties voorgelegd over de bebouwing in hun gewenste wijk. Zij konden
meerdere opties selecteren. Hieruit blijkt dat de meeste starters in Westland overwegend laagbouw
in hun wijk wensen (173; 53,2%) gevolgd door woningen in verschillende prijsklassen (107; 32,9%),
alleen maar koopwoningen (89; 27,4%) en verschillende bouwtypen (83; 25,5%) (tabel 47).
Tabel 47 Wens bebouwing

Wens bebouwing

Overwegend laagbouw
Overwegend hoogbouw
Mix hoog en laagbouw
Verschillende bouwtype
Dezelfde bouwtype
Verschillende prijsklassen
Dezelfde prijsklassen
Mix koop en huurwoningen
Alleen maar koopwoningen
Geen voorkeur

Potentieel
(n=235)

%

131
0
38
67
42
86
33
26
69
43

55,7%
0,0%
16,2%
28,5%
17,9%
36,6%
14,0%
11,1%
29,4%
18,3%

Reeds
verhuisd
(n=90)
42
0
7
16
7
21
9
7
20
26

%

46,7%
0,0%
7,8%
17,8%
7,8%
23,3%
10,0%
7,8%
22,2%
28,9%

Totaal
Starters
(n=325)
173
0
45
83
49
107
42
33
89
69

%

53,2%
0,0%
13,8%
25,5%
15,1%
32,9%
12,9%
10,2%
27,4%
21,2%

Qua openbare ruimte, waarbij de respondenten meerdere wensen konden opgeven, vinden de
starters het ontbreken van criminaliteit belangrijk in hun woonomgeving (234; 72%), gevolgd door
een net straatbeeld (180; 55,4%) en een goede verkeersveiligheid (130; 40%). Met name relatief veel
potentiële starters vinden criminaliteit en verkeersveiligheid belangrijk in hun toekomstige wijk. De
Westlandse starters kiezen vaker voor een rustige wijk (106; 32,6%) dan een levendige wijk (74;
22,8%). Potentiële starters wensen relatief vaker in een levendige wijk te wonen dan reeds verhuisde
starters. Ongeveer één derde wenst speelplaatsen in de wijk. Een kwart van de respondenten wenst
dat er water aanwezig is in de wijk. Belangrijker wordt gevonden dat er openbaar groen in de wijk
aanwezig is. 91 Respondenten (28%) wensen een park en 111 (34%) wensen plantsoenen in de
directe woonomgeving (tabel 48).
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Tabel 48 Wens openbare ruimte woonomgeving

Wens openbare ruimte

Park
Plantsoenen
Veel water
Weinig water
Speelplaatsen
Ontmoetingsplekken
Levendige wijk
Rustige wijk
Net straatbeeld
Weinig autoverkeer
Goede verkeersveiligheid
Weinig criminaliteit
Geen voorkeur

Potentieel
(n=235)

%

79
89
64
9
101
14
62
71
134
52
110
189
17

33,6%
37,9%
27,2%
3,8%
43,0%
6,0%
26,4%
30,2%
57,0%
22,1%
46,8%
80,4%
7,2%

Reeds
verhuisd
(n=90)
12
22
12
1
17
0
12
35
46
22
20
45
15

%

13,3%
24,4%
13,3%
1,1%
18,9%
0%
13,3%
38,9%
51,1%
24,4%
22,2%
50,0%
16,7%

Totaal
Starters
(n=325)
91
111
76
10
118
14
74
106
180
74
130
234
32

%

28,0%
34,2%
23,4%
2,1%
36,3%
4,3%
22,8%
32,6%
55,4%
22,8%
40,0%
72,0%
9,8%

De meeste starters staan open voor contact met buren en buurtbewoners maar wil niet dat de buren
de deur bij hun thuis plat lopen. 198 Respondenten (61,3%) wensen af en toe contact met directe
buren te hebben en 177 (54,8%) met buurtbewoners. Potentiële starters geven in verhouding
significant vaker aan contact met directe buren en buurtbewoners te willen dan reeds verhuisde
starters (tabel 49).
Tabel 49 Wens contact met buren

Wens contact met buren

Veel contact met directe buren
Af en toe contact met directe buren
Geen behoefte aan contact met directe
buren
Veel contact met buurtbewoners
Af en toe contact met buurtbewoners
Geen behoefte aan contact met
buurtbewoners
Geen voorkeur

56
151
9

23,8%
64,3%
3,8%

9
47
7

10,2%
53,4%
8,0%

Totaal
Starters
(n=323)
65
198
16

15
145
12

6,4%
61,7%
5,1%

2
32
9

2,3%
36,4%
10,2%

17
177
21

5,3%
54,8%
6,5%

19

8,1%

16

18,2%

35

10,8%

Potentieel
(n=235)

%

Reeds
verhuisd
(n=90)

%

%

20,1%
61,3%
5,0%

Van alle starters wensen er 143 (44,3%) hetzelfde type mensen als zichzelf in de wijk. Potentiële
starters geven dit relatief vaker aan dan reeds verhuisde starters (tabel 30 & 50). De meeste
respondenten geven de voorkeur aan weinig verschillen in de culturele afkomst van buurtbewoners
(145; 44,9%). De wensen van starters ten opzichte van de levensfase waarin de buurtbewoners zich
verkeren zijn verdeeld. 104 (32,2%) Respondenten willen graag met mensen in dezelfde levensfase
wonen en 58 (18,0%) respondenten juist met mensen in verschillende levensfasen (tabel 50).
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Tabel 50 Wens typen mensen in de wijk

Wens mensen in de wijk

Potentieel
(n=235)

%

114
33
112
3
83
48
40

48,5%
14,0%
47,7%
1,3%
35,3%
20,4%
17,0%

Dezelfde type mensen
Verschillende typen mensen
Weinig verschil in culturele afkomst
Verschillende culturele afkomst
Mensen in dezelfde levensfase
Mensen in verschillende levensfasen
Geen voorkeur

8.2.

Reeds
verhuisd
(n=88)
29
12
33
1
21
10
22

%

33,0%
13,6%
37,5%
1,1%
23,9%
11,4%
25,0%

Totaal
Starters
(n=323)
143
45
145
4
104
58
62

%

44,3%
13,9%
44,9%
1,2%
32,2%
18,0%
19,2%

Woonwensen Woonplaats

Van de respondenten hebben de meeste starters (111; 34,3%) Naaldwijk als eerste voorkeur, gevolgd
door ‘s‐Gravenzande (76; 23,5%) en De Lier (49; 15,1%) (tabel 51). Uit deze kernen komen ook de
meeste respondenten. Opvallend is het dat er weinig mensen de voorkeur geven aan Monster (9;
2,8%) terwijl daar 35 (9,9%) respondenten vandaan komen. Ook wordt Monster niet vaak genoemd
als tweede voorkeur door potentiële starters (8; 3,3%) (tabel 52).
Tabel 51 Wens woonplaats

Wens Woonplaats

's‐Gravenzande
Monster
Naaldwijk
Honselersdijk
De Lier
Maasdijk
Poeldijk
Kwintsheul
Wateringen
Buiten gemeente Westland
Weet niet / Geen voorkeur

Potentieel
(n=234)
50
6
83
14
36
9
9
2
11
3
11

%

21,4%
2,6%
35,5%
6,0%
15,4%
3,8%
3,8%
0,9%
4,7%
1,3%
4,7%

Reeds
verhuisd
(n=90)
26
3
28
0
13
3
2
1
7
3
4

%

28,9%
3,3%
31,1%
0,0%
14,4%
3,3%
2,2%
1,1%
7,8%
3,3%
4,4%

Totaal
Starters
(n=324)
76
9
111
14
49
12
11
3
18
6
15

%

23,5%
2,8%
34,3%
4,3%
15,1%
3,7%
3,4%
0,9%
5,6%
1,9%
4,6%

Als tweede voorkeur zijn de grootste kernen 's‐Gravenzande en Naaldwijk het meest gewild met 51
(20,7%) en 69 (29,5%) respondenten. 12 Personen (5,1%) geven de tweede voorkeur aan een
woonplaats buiten Westland. 11 Respondenten (17,1 %) hebben geen tweede voorkeur voor een
woonplaats (tabel 52).
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Tabel 52 Tweede voorkeur voor woonplaats potentiële starters

Wens Woonplaats

's‐Gravenzande
Monster
Naaldwijk
Honselersdijk
De Lier
Maasdijk
Poeldijk
Kwintsheul
Wateringen
Buiten gemeente Westland
Geen voorkeur

1e voorkeur
Potentieel
(n=234)
50
6
83
14
36
9
9
2
11
3
11

%

21,4%
2,6%
35,5%
6,0%
15,4%
3,8%
3,8%
0,9%
4,7%
1,3%
4,7%

2e voorkeur
Potentieel
(n=234)
51
8
69
14
18
8
3
4
7
12
14

%

20,7%
3,3%
29,5%
6,0%
7,7%
3,4%
1,3%
1,7%
3,0%
5,1%
17,1%

Uit de antwoorden van de respondenten valt op te maken dat bij starters niet altijd de woonplaats
van de ouders de eerste voorkeur heeft. Van de 324 respondenten wensen er 212 (65%) van in de
woonkern te blijven wonen waar het is opgegroeid. Het vaakste hebben de starters uit Naaldwijk, 's‐
Gravenzande en De Lier, met ongeveer 80%, de eigen woonplaats als eerste voorkeur. In deze drie
kernen voelt men zich, samen met Maasdijk ook het sterkst verbonden met de eigen woonplaats. De
minste verbondenheid met de eigen woonplaats is gemeten in Monster, Honselersdijk en
Wateringen (zie paragraaf 7.2). In figuur 8 is weergegeven uit welke kern de respondenten komen en
in welke kern zij wensen te wonen. Elke gekleurde stip stelt een woonkern in Westland voor. De
stippen zijn in de figuur gesitueerd zoals de woonkernen ten opzichte van elkaar liggen. Hoe groter
de stip, des te hoger het inwonersaantal van de woonkern is. Hoe dikker de rand om de woonkern,
des te meer starters de voorkeur voor deze woonkern hebben. Elke pijl geeft aan waar de
respondenten vandaan komen met de wens voor een bepaalde woonkern. Hoe dikker de pijl, des te
meer starters de wens hebben van de ene naar de andere woonkern. De respondenten uit Monster
(33) geven de voorkeur eerder aan Naaldwijk (8) of ’s‐Gravenzande (9) dan aan de eigen woonkern.
De respondenten uit Honselersdijk (28) geven de voorkeur aan Naaldwijk (12) dan aan de eigen
woonplaats (figuur 8). Als tweede voorkeur wordt het meeste Naaldwijk genoemd (69; 29,5%), met
name door potentiële starters uit ’s‐Gravenzande (29), Honselersdijk (9), De Lier (12) en Monster (7).
Ook 's‐Gravenzande heeft bij een grote groep starters de tweede voorkeur (51; 20,7%). Met name
starters uit Naaldwijk (25) en monster (9) willen eventueel uitwijken naar deze woonkern (tabel 52).
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Figuur 8 Wens woonplaats per woonkern

Van de reeds verhuisde starters hebben er 53 (58,9%) aangegeven tijdens hun zoektocht naar
woningen in Naaldwijk gekeken te hebben. Net als bij de eerste en de tweede keuze van potentiële
starters, wordt Naaldwijk gevolgd door 's‐Gravenzande (46; 51,1%) en De Lier (31; 34,4%) als
woonplaats waar reeds verhuisde starters het meest naar een woning gezocht hebben (tabel 53).
Tabel 53 Woning gezocht in woonplaats reeds verhuisde starters

Wens Woonplaats

's‐Gravenzande
Monster
Naaldwijk
Honselersdijk
De Lier
Maasdijk
Poeldijk
Kwintsheul
Wateringen
Buiten gemeente Westland
Geen voorkeur

1e voorkeur
Reeds verhuisd
(n=90)
26
3
28
0
13
3
2
1
7
3
4

%

3,3%
28,9%
31,1%
0%
14,4%
3,3%
2,2%
1,1%
7,8%
2,8%
3,8%
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Gezocht in kern
Reeds verhuisd
(n=90)
46
18
53
11
31
6
6
9
12
18
‐

%

51,1%
20%
58,9%
12,2%
34,4%
6,7%
6,7%
10,0%
13,3%
20%
‐
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8.3.

Concessies

De respondenten is gevraagd in welke mate zij bereid
zijn een bepaalde woonwens op te geven. Hierbij kon
gekozen worden uit vijf gradaties. Tot slot worden in
deze paragraaf de opmerkelijkste verschillen behandeld
tussen de aanvankelijke woonwensen en de
eigenschappen van de woning van reeds verhuisde starters.
8.3.1.
Woning
Figuur 9 geeft de mate van bereidheid tot het doen van concessies weer van alle respondenten. De
antwoorden om woonwensen voor een flink deel of helemaal op te willen geven komen aanzienlijk
minder vaak voor dan de antwoorden om woonwensen niet of een beetje op te willen geven. In
figuur 10 is de bereidheid tot het doen in concessies van reeds verhuisde starters weergegeven en in
figuur 11 van potentiële starters. Aan reeds verhuisde starters is gevraagd naar de bereidheid tot
concessies in woonwensen op het moment dat zij op zoek gingen naar de eerste woning. Opvallend
is dat de bereidheid tot (gedeeltelijk) opgeven van een aantal woonwensen met betrekking tot de
woning bij potentiële starters groter is dan bij de reeds verhuisde starters. Tevens geven reeds
verhuisde starters bij een aantal woonwensen met betrekking tot de woning vaker aan deze niet of
nauwelijks op te willen geven (tabel 54).
Tabel 54 Overzicht significante verschillen tussen potentiële starters en reeds verhuisde starters in concessies in woonwensen

Woonwens Concessie

Significantie

Ligging buitenruimte
Buitenruimte
Buitenkozijnen
Bouwstijl
Meegroeimogelijkheden
Periode bewoning
Nieuwbouw of bestaand
Prijs

χ²=13,54; df=2; p=0.001
χ²=6,27; df=2; p=0.044
χ²=10,32; df=2; p=0.006
χ²=7,10; df=2; p=0.029
χ²=18,59; df=2; p=0.000
χ²=22,59; df=2; p=0.000
χ²=26,30; df=2; p=0.000
χ²=7,023; df=2; p=0.030

Toelichting (PS= Potentiële starters,
VS= Reeds verhuisde starters)
VS relatief vaker geen concessie
VS relatief vaker geen concessie
VS relatief vaker geen concessie
VS relatief vaker geen concessie
VS relatief vaker geen concessie
VS relatief vaker geen concessie
VS relatief vaker geen concessie
VS relatief vaker geen concessie

Bij acht van de 15 woningeigenschappen is er een significant verschil te zien tussen potentiële
starters en reeds verhuisde starters. Dit is het geval bij de woonwensen ten benhoeve van de
buitenruimte en de ligging buitenruimte, de buitenkozijnen, de bouwstijl van de woning, de
meegroeimogelijkheden met gezinsuitbreiding van de woning, de periode van bewoning in de eerste
woning, de wens voor een nieuwbouw of bestaande woning en de prijs (tabel 54).
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Figuur 9 Bereidheid tot opgave woonwensen woning starters totaal

De grootste verschillen zijn dat reeds verhuisde starters relatief vaker aangeven (liever) geen
concessies te doen in de betreffende woonwens (zie bijlage III). In de gewenste ligging van de
buitenruimte, de gewenste meegroeimogelijkheden en de gewenste periode van bewoning zijn
potentiële starters tevens significant vaker bereid om (eventueel) concessies te doen dan reeds
verhuisde starters (figuur 10 & 11).

Figuur 10 Bereidheid tot opgave woonwensen woning reeds verhuisde starters
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Figuur 11 Bereidheid tot opgave woonwensen woning potentiële starters

De eigendomsvorm is waar koopstarters het minst bereid zijn de woonwensen op te geven. 52% Wil
de gewenste eigendomsvorm niet opgeven en 17,2% is bereid dit een beetje op te geven (figuur 9).
Dit is bij reeds verhuisde starters nog sterker dan dat potentiële starters aangeven (figuur 10 & 11).
Van de potentiële koopstarters geven er 109 (46,8%) aan niet geïnteresseerd te zijn in een tijdelijke
huurwoning. Daarnaast geeft een aanzienlijk gedeelte (87; 37,3%) toch aan interesse te hebben in
het tijdelijk huren van een woning voordat zij een geschikte woning gaan kopen (tabel 55).
Tabel 55 Interesse in tijdelijk huren

Interesse in tijdelijk
huren
Ja
Nee
Weet niet

Potentieel
(n=233)
87
109
37

%
37,3%
46,8%
15,9%

De meeste starters doen ook liever geen concessies in de gewenste prijs van de woning (18,7% niet
opgeven en 37,7% een beetje opgeven). Dit heeft waarschijnlijk als reden dat starters vaak beperkte
financiële middelen hebben waardoor zij in prijs weinig concessies kunnen doen. Ook in de gewenste
prijs is de bereidheid tot het opgeven hiervan bij reeds verhuisde starters significant kleiner dan bij
potentiële starters (figuur 10 & 11). 233 (69,7%) Respondenten geven aan lagere woonlasten te
prefereren om zo meer geld over te houden voor andere dingen die zij belangrijk vinden. Het gevolg
hiervan is dat zij een kleinere/minder luxe woning moeten accepteren. 43 Respondenten (13,4%)
willen liever groter/luxer wonen en dus meer woonlasten accepteren (tabel 56).
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Tabel 56 Woonlasten tov leuke dingen

Woonlasten tov leuke dingen

Potentieel
(n=233)

Lagere maandelijkse woonlasten ‐‐> Een kleinere/minder
luxe woning maar meer geld overhouden voor leuke dingen
Hoge maandelijkse woonlasten ‐‐> Een grotere/luxer woning
maar minder geld overhouden voor leuke dingen
Weet niet

157

Reeds
verhuisd
(n=87)
66

Totaal
Starters
(n=320)
223

%

69,7%

34

9

43

13,4%

42

12

54

16,9%

De respondenten wensen vaker geen of weinig concessies te doen in de grootte van de woning en
het aantal slaapkamers. De wens met betrekking tot het type buitenruimte vinden de respondenten
ongeveer net zo belangrijk als de ligging ervan. De grootste uitschieters waarin koopstarters in
Westland aangeven bereid te zijn concessies in te doen zijn de wens voor een nieuwbouw of
bestaande woning (18,2% voor een flink deel opgeven en 15,7% eventueel helemaal opgeven), de
wens voor de periode dat men er wenst te wonen (21,8% en 8,3%), de gewenste
meegroeimogelijkheden (16,7% en 6,2%) en de gewenste bouwstijl (17,1% en 5,6%). Ook in de
specifiekere woonwensen zijn de koopstarters in Westland meer bereid concessies in te doen. De
gewenste indeling van de badkamer en het gewenste materiaal van de buitenkozijnen zijn
onderdelen waarin de respondenten vaker bereid zijn concessies in te doen (figuur 9).
Om meer woonwensen te vervullen bij het kopen van de eerste woning geven 145 (45,3%) starters
aan het er voor over te hebben langer bij de ouders te blijven wonen. Potentiële starters geven
relatief vaker aan hiertoe bereid te zijn dan reeds verhuisde starters. Dit is te verklaren in het feit dat
potentiële starters nog bij hun ouders wonen en reeds verhuisde starters niet goed meer is voor is te
stellen om nog langer bij de ouders te wonen. 55 (17,2%) Van alle starters geven aan dit juist niet te
willen en de aankoop van een woning niet wensen uit te stellen (tabel 57).
Tabel 57 Verblijf ouders ten opzichte van een betere woning

Verblijf ouders tov
betere woning
Langer bij ouders blijven
Eerder uit huis
Weet niet

8.3.2.

Potentieel
(n=233)
124
40
69

Reeds
verhuisd
(n=87)
51
15
51

Totaal
Starters
(n=320)
145
55
120

%

45,3%
17,2%
37,5%

Woonomgeving

Ook bij de woonwensen die betrekking hebben tot de woonomgeving geven de respondenten vaker
aan deze niet of een beetje te willen opgeven dan dat zij deze voor een flink deel of eventueel
helemaal bereid zijn op te geven (figuur 12). Deze verschillen zijn bij de reeds verhuisde starters
relatief groter dan bij potentiële starters (figuur 13 & 14). In een aantal woonwensen met betrekking
tot de woonomgeving zijn reeds verhuisde starters significant vaker niet bereid om concessie te doen
dan potentiële starters (tabel 58).
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Tabel 58 Overzicht significantie concessie in woonwensen woonomgeving tussen potentiële starters en reeds verhuisde starters

Woonwens Concessie

Significant

Bebouwing in de wijk
Openbare ruimte
Levendige of rustige wijk
Contact met buren
Parkeren

χ²=15,28; df=2; p=0.000
χ²=21,39; df=2; p=0.000
χ²=19,19; df=2; p=0.000
χ²=14,32; df=2; p=0.001
χ²=11,43; df=2; p=0.003

Toelichting (PS= Potentiële starters,
VS= Reeds verhuisde starters)
VS relatief vaker geen concessie
VS relatief vaker geen concessie
VS relatief vaker geen concessie
VS relatief vaker geen concessie
VS relatief vaker geen concessie

Maar liefst 57% zegt absoluut geen concessie te willen doen door een woning buiten Westland te
zoeken. 33% Is zelfs helemaal niet bereid in een andere woonplaats naar een woning te zoeken, 34%
is bereid dit voor een beetje op te geven. Samen met veiligheid in de wijk (38% wil hier geen
concessie in doen) zijn dit de woonwensen waar veruit de meeste starters geen of liever geen
concessies in doen. Achter deze drie woonwensen zijn de locatie van de woning, afstand tot werk,
parkeermogelijkheden, samenstelling van de buurtbewoners en afstand tot dagelijkse voorzieningen
de woonwensen waar starters (liever) geen concessies in wensen te doen (figuur 12).
De woonwensen waar starters het meeste bereid zijn om concessies in te doen zijn de aspecten met
betrekking tot bebouwing en openbare ruimte in de wijk. Tevens is de mate van levendigheid in de
wijk een woonwens die men bereid is (deels) op te geven (figuur 13).

Figuur 12 Bereidheid tot opgave woonwensen woonomgeving starters totaal

Bij vijf van de 12 woningeigenschappen is er een significant verschil tussen potentiële starters en
reeds verhuisde starters. Dit is het geval bij de woonwensen ten benhoeve van de bebouwing in de
wijk, de openbare ruimte in de woonomgeving, de gewenste mate van rust of levendigheid, de
gewenste mate van contact met de buren en wensen met betrekking tot parkeren (tabel 58).
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Figuur 13 Bereidheid tot opgave woonwensen woonomgeving reeds verhuisde starters

De grootste verschillen zijn dat reeds verhuisde starters relatief vaker aangeven (liever) geen
concessies te doen in de betreffende woonwens (zie bijlage III). In de gewenste mate van contact
met buren zijn potentiële starters tevens significant relatief vaker bereid om (eventueel) concessies
te doen dan reeds verhuisde starters (χ²=14,32; df=2; p=0.001) (figuur 13 & 14).

Figuur 14 Bereidheid tot opgave woonwensen woonomgeving potentiële starters

Er kan verondersteld worden dat starters meer prioriteit geven aan de praktische eigenschappen van
hun woonomgeving. Zij hebben minder sterke wensen met betrekking tot de kwaliteit van de
woonomgeving en vinden het belangrijker dat zij vanuit hun woning gemakkelijk hun (dagelijkse)
activiteiten kunnen uitoefenen. Ook de buren vinden starters vaker belangrijker dan de openbare
ruimte. De mate van invloed op de keuze van een woning met betrekking tot de woonomgeving kan
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in de volgende volgorde worden neergezet: Plaats, praktische eigenschappen (zoals locatie en
reisafstanden), buurtbewoners, openbare ruimte.
8.3.3.

Gerealiseerd ten opzichte van wens

Aan de reeds verhuisde starters is naast hun woonwens gevraagd naar de eigenschappen van de
woning waar zij zijn gaan wonen. Er is gekeken in hoeverre hun wens vergelijkbaar is met de
eigenschap die de gerealiseerde woning of woonomgeving heeft. Dit is gedaan aan de hand van de
Chikwadraattoets voor verschillen. Doordat de antwoordmogelijkheid ‘weet niet / geen voorkeur’ bij
vragen naar de gerealiseerde woningeigenschappen niet bestond, zijn deze niet meegenomen in de
toets. De significante verschillen worden in deze paragraaf beschreven (tabel 59). De kruistabellen
van deze significante verschillen staan weergegeven in bijlage III.
Tabel 59 Significante verschillen tussen wens en gerealiseerde woning van reeds verhuisde starters

Woonwens

Significantie

Bestaande‐ of nieuwbouw

χ²=11,38; df=1; p<0.005

Eén wastafel in de badkamer

χ²=15,04; df=1; p<0.005

Verschillende typen mensen
Mensen in verschillende levensfasen

χ²=13,17; df=1; p<0.005
χ²=18,66; df=1; p<0.01

Toelichting (PS= Potentiële starters,
VS= Reeds verhuisde starters)
VS woont vaker bestaande bouw
gerealiseerd dan gewenst
VS heeft vaker één wastafel
gerealiseerd dan gewenst
VS vaker gerealiseerd dan gewenst
VS vaker gerealiseerd dan gewenst

Reeds verhuisde starters kopen significant vaker een bestaande woning dan aanvankelijk gewenst.
Dit komt mede doordat 28 (26,4%) van de reeds verhuisde starters aangaf geen voorkeur te hebben
voor een nieuwbouw of bestaande woning (tabel 37). De respondenten die aangaven het nog niet te
weten komen over het algemeen in een bestaande woning terecht. De reeds verhuisde starters
kopen significant minder vaak een nieuwbouwwoning dan zij aanvankelijk wenste. Dit zal de
komende jaren naar verwachting toenemen doordat de nieuwbouwproductie in Westland op dit
moment op een laag pitje staat.
Reeds verhuisde starters significant vaker één wastafel in de badkamer dan dat zij aanvankelijk
wensten. Het kan zijn dat een deel van de reeds verhuisde starters over deze wens van te voren nog
niet hadden nagedacht.
Voor wat betreft de buurtbewoners, wonen er significant vaker verschillende typen mensen in de
wijk dan aanvankelijk gewenst is door reeds verhuisde starters. Tevens zijn er meer mensen van
verschillende culturele afkomst en wonen er vaker mensen in verschillende levensfasen dan
aanvankelijk gewenst is. De wensen met betrekking tot de mate van contact met buurtbewoners
worden over het algemeen gerealiseerd. Hierbij is het aannemelijk dat de reeds verhuisde starters
zelf invloed kunnen uitoefenen op de mate van contact dat zij met hun buren hebben.
Wellicht is de oorspronkelijke woonwens van de reeds verhuisde starters beïnvloed door de woning
waar zij uiteindelijk zijn gaan wonen. Het zou kunnen zijn dat de verschillen tussen de woonwens en
de gekochte woning in werkelijkheid groter is dan de resultaten van dit onderzoek aangeven.
Ondanks dat zijn er verschillen ontdekt tussen de gewenste en de gerealiseerde
woningeigenschappen met betrekking tot een bestaande‐ of nieuwbouwwoning, wastafel(s) in de
badkamer en de typen mensen en levensfasen van buurtbewoners.
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9.

Verbanden uit de kwantitatieve analyse

In dit hoofdstuk worden de verbanden beschreven tussen de onafhankelijke variabelen en de
afhankelijke variabelen uit het onderzoeksmodel (woonwensen en concessies in woonwensen van
koopstarters). In het begin van elke paragraaf staat in een figuur aangegeven om welk verband het
gaat.
De waarden van twee variabelen worden tegen elkaar uitgezet in een kruistabel. De scores van de
ene variabele in de kolommen en van de andere variabele in de rijen. Voor het vaststellen van een
significant verschil (p≤0.05) tussen de frequenties wordt de Chikwadraattoets gebruikt. Een aantal
antwoordmogelijkheden van woonwensen en afhankelijke variabelen zijn samengevoegd om zo
betrouwbaardere uitspraken te kunnen doen. Zo is bij de concessies in woonwensen, de vijf‐
puntsschaal omgezet in een drie‐puntsschaal. Vanwege kleine celfrequenties is, waar nodig, de
antwoordmogelijkheid ‘weet niet/geen voorkeur’ niet in de berekeningen meegenomen (bijlage III).
In bijlage VII is in een matrix een overzicht gegeven van de beïnvloedende factoren op woonwensen
en concessies in woonwensen behandeld in dit hoofdstuk.

9.1.

Verschillen tussen financiële mogelijkheden en woonwensen en concessies

Om verschillen te kunnen ontdekken tussen het inkomen van de respondenten en de woonwensen
en de concessies in de woonwensen zijn de inkomensklassen uit de enquête samengevoegd zodat er
twee inkomensgroepen overblijven. De lage inkomens bevatten de gezamenlijke inkomens tot
€2.000,‐ netto per maand en de hoge inkomens bevatten de gezamenlijke inkomens vanaf €2.000,‐
netto per maand. De groep die aangegeven heeft niet te willen zeggen (n=55) wat zijn inkomen is, is
niet meegenomen in de analyse. In tabel 60 is een overzicht gegeven van de variabelen met
significante verschillen tussen de twee inkomensklassen. De kruistabellen van deze significante
verschillen staan weergegeven in bijlage III. Ook is er voor dit verband gekeken naar de significante
verschillen tussen koopstarters die spaargeld inbrengen bij de koop van hun woning en koopstarters
die dit niet doen.
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Tabel 60 Overzicht significante verschillen woonwensen en concessies in woonwensen van starters met een hoog en laag inkomen

Woonwens / concessie

Significant

Prijsklasse

χ²=44,31; df=1 p=0,000

Woningtype

χ²=13,95; df=1 p=0,000

Aantal slaapkamers

χ²=31,85; df=1 p=0,000

Grootte woning
Periode bewoning

χ²=18,70; df=2 p=0,000
χ²=11,11; df=3 p=0,011

Meerdere wastafels in badkamer
Eén wastafel in badkamer

χ²=7,46; df=1 p=0,006
χ²=9,25; df=1 p=0,002

Concessie grootte woning
Concessie aantal slaapkamers
Concessie nieuwbouw of bestaand
Concessie periode bewoning
Concessie meegroeimogelijkheden
Concessie buitenruimte
Concessie ligging buitenruimte
Concessie locatie
Concessie afstand tot werk

χ²=11,83; df=2 p=0,003
χ²=6,60; df=2 p=0,037
χ²=23,51; df=2 p=0,000
χ²=9,16; df=2 p=0,010
χ²=11,42; df=2 p=0,003
χ²=14,64; df=2 p=0,001
χ²=12,16; df=2 p=0,002
χ²=7,41; df=2 p=0,025
χ²=11,09; df=2 p=0,004

Toelichting
(HI= hoog inkomen, LI= laag inkomen)
HI wenst relatief vaker vanaf
€200.000,‐
LI wenst relatief vaker
meergezinswoning
LI wenst relatief vaker 1 of 2
slaapkamers
HI wenst relatief vaker vanaf 100m²
HI wenst relatief vaker langer dan 12
jaar
LI wenst relatief vaker één wastafel
LI wenst relatief minder vaak
meerdere wastafels
HI vaker geen concessie
HI vaker geen concessie
HI vaker geen concessie
HI vaker geen concessie
HI vaker geen concessie
HI vaker geen concessie
HI vaker geen concessie
HI vaker geen concessie
HI vaker geen concessie

Woonwensen
De significante verschillen tussen woonwensen van
starters met een hoog‐ en een laag inkomen worden in
dit onderdeel beschreven (tabel 60).
Een verwacht verband tussen koopstarters met een hoog
inkomen en een laag inkomen zou de prijsklasse zijn. De prijsklassen zijn samengevoegd tot de
prijsklasse tot €200.000,‐ en de prijsklasse vanaf €200.000,‐ . De respondenten die aangeven geen
voorkeur te hebben of niet te weten in welke prijsklasse zij de woning wensen zijn in de
Chikwadraattoets niet meegenomen. Uit de toets komt naar voren dat starters met een laag
inkomen relatief vaker een woning kiezen tot €200.000,‐ en de starters met een hoger inkomen
relatief vaker een woning vanaf €200.000,‐ (χ²=44,31; df=1 p=0,000).
Starters met een laag inkomen wensen relatief vaker een meergezinswoning (60) en relatief minder
vaak een eengezinswoning (46) dan starters met een hoog inkomen (χ²=13,95; df=1 p=0,000). Van
hen wensen er 44 (32,6%) een meergezinswoning en 91 (67,4%) een eengezinswoning.
Starters met een hoog inkomen wensen in verhouding minder vaak één‐ of twee slaapkamers in hun
woning dan starters met een laag inkomen. Starters met een hoog inkomen wensen relatief
aanzienlijk vaker drie‐ of meer slaapkamers in hun woning dan starters met een laag inkomen
(χ²=31,85; df=1 p=0,000). Dat starters met een hoog inkomen meer slaapkamers wensen in hun
woning is ook te zien in de grootte die beide groepen wensen. Starters met een laag inkomen
hebben relatief vaker de voorkeur voor een woning tot 75m² (34; 36,2%) en minder vaak de voorkeur
voor een woning vanaf 100m² (17; 18,1%), dan starters met een hoog inkomen. Van hen wensen er
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18 (16,5%) een woning met een grootte minder dan 75m² en 48 (44,0%) een woning vanaf 100m².
Beide inkomensgroepen wensen het vaakst een woning tussen 75m² en 100m² (χ²=18,70; df=1
p=0,000).
Relatief meer starters met een hoog inkomen wensen voor een langere periode dan 12 jaar in hun
eerste woning te blijven wonen dan starters met een laag inkomen. Starters met een laag inkomen
wensen verhoudingsgewijs vaker voor een kortere periode in de eerste woning te blijven wonen dan
starters met een hoog inkomen. Het grootste verschil is hierbij te zien in de periode tussen 3 en 6
jaar. 56 Starters met een laag inkomen (47,5%) wensen in hun eerste koopwoning tussen 3 en 6 jaar
te blijven wonen. Dit wensen 48 (32,7%) starters met een hoog inkomen (χ²=11,11; df=3 p=0,011).
In de badkamer wensen starters met een hoog inkomen in verhouding vaker meer luxe dan starters
met een laag inkomen. Meer starters met een hoog inkomen wensen relatief vaker meerdere
wastafels in hun badkamer (37; 25,2%) dan starters met een laag inkomen (14; 11,9%) (χ²=9,25; df=1
p=0,002). 82 (69,5%) starters met een laag inkomen en 75 (51,0%) starters met een hoog inkomen
wensen één wastafel in hun badkamer (χ²=7,46; df=1 p=0,006).
Tussen de woonwensen van starters en het wel of niet inbrengen van spaargeld zijn geen significante
verschillen gevonden.
Concessies
De significante verschillen tussen concessies in
woonwensen en starters met een hoog‐ en laag
inkomen worden in dit onderdeel beschreven (tabel 60).
Starters met een hoog inkomen doen significant vaker
(81; 57,0%) (liever) geen concessie in de grootte van de
woning die zij wensen dan starters met een laag inkomen (41; 35,7%) Ook zijn starters met een hoog
inkomen relatief minder vaak (28; 27,1%) bereid (eventueel) concessie te doen in de grootte van de
woning die zij wensen dan starters met een laag inkomen (28; 24,3%) (χ²=11,83; df=2 p=0,003).
Tevens doen starters met een hoog inkomen verhoudingsgewijs vaker (liever) geen concessie in het
aantal slaapkamers dat zij wensen (82; 57,3%) dan starters met een laag inkomen (47; 41,2%). Van de
starters met een laag inkomen zijn er 27 (23,7%) en 24 (16,8%) van de starters met een hoog
inkomen bereid (eventueel) concessie te doen in het gewenste aantal slaapkamers (χ²=6,60; df=2
p=0,037).
Starters met een hoog inkomen doen relatief vaker (liever) geen concessie in hun wens voor een
nieuwbouw‐ of bestaande woning dan starters met een laag inkomen. Van de starters met een hoog
inkomen geven er maar liefst 62 (43,7%) aan (liever) geen concessies te doen, terwijl slechts 18
(15,8%) starters met een laag inkomen dit aangeeft (χ²=23,51; df=2 p=0,000).
Relatief minder starters met een laag inkomen doen (liever) geen concessie in de periode die zij in de
woning willen (26; 22,8%) blijven wonen dan starters met een hoog inkomen (57; 40,1%). Tevens zijn
relatief meer starters met een laag inkomen (eventueel) bereid hierin concessies te doen dan starters
met een hoog inkomen (χ²=9,16; df=2; p=0,010). Dat starters met een hoog inkomen langer in hun
eerste woning willen blijven woning is ook te zien in de bereidheid tot concessie in de gewenste
meegroeimogelijkheden. Minder starters met een laag inkomen doen (liever) geen concessie in de
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meegroeimogelijkheden (31; 27,2%) dan starters met een hoog inkomen (68; 47,9%) (χ²=11,42; df=2
p=0,003).
De buitenruimte van de woning vinden starters met een hoog inkomen belangrijker dan starters met
een laag inkomen. Starters met een hoog inkomen doen in verhouding vaker (liever) geen concessie
in hun wensen met betrekking tot de buitenruimte van hun woning (78; 54,9%) dan starters met een
laag inkomen (35; 31,0%). Ook zijn starters met een laag inkomen relatief vaker bereid (eventueel)
concessies te doen in hun wensen met betrekking tot de buitenruimte van hun woning dan starters
met een hoog inkomen (χ²=14,64; df=2 p=0,001). Tevens hechten starters met een hoog inkomen
meer waarde aan de ligging van de buitenruimte en doen hierin relatief vaker (liever) geen concessie
dan starters met een laag inkomen. Starters met een laag inkomen zijn relatief vaker bereid
(eventueel) concessies te doen in hun wensen met betrekking tot de ligging van de buitenruimte van
hun woning dan starters met een hoog inkomen (χ²=12,16; df=2 p=0,002).
83 (58,0%) Starters met een hoog inkomen geven aan (liever) geen concessies te willen doen in hun
wensen met betrekking tot de locatie van hun woning. 48 (42,1%) Starters met een laag inkomen
geven aan hierin (liever) geen concessies te willen doen. Starters met een hoog inkomen doen dus
verhoudingsgewijs vaker (liever) geen concessies in hun wensen met betrekking tot de locatie van
hun woning dan starters met een laag inkomen (χ²=7,41; df=2 p=0,025).
Ook de afstand tot het werk wordt door starters met een hoog inkomen vaker belangrijk gevonden
dan starters met een laag inkomen. 83 (58,0%) Starters met een hoog inkomen doen (liever) geen
concessie in hun wens met betrekking tot afstand tot werk en 43 (37,7%) starters met een laag
inkomen. Ook zijn starters met een laag inkomen relatief vaker bereid concessie te doen in deze
wens (χ²=11,09; df=2 p=0,004).
Tussen concessies in woonwensen met de inbreng van spaargeld zijn geen significante verschillen
ontdekt.
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9.2.

Verband tussen bereikbaar woningaanbod met woonwensen en concessies

In deze paragraaf wordt de vergelijking gemaakt tussen het woningaanbod in Westland en de
woonwensen van starters op het gebied van woningtype, woninggrootte en prijsklassen. Het
woningaanbod in Westland is in dit rapport omschreven in paragraaf 4.4. De drie gewenste
woningeigenschappen zijn vergleken met het woningaanbod door middel van de Chikwadraat voor
goodness of fit test (tabel 61).
Tabel 61 Verschillen tussen wens en aanbod

Onafhankelijke variabele
Wens en aanbod woningtype
Wens en aanbod grootte
Wens en aanbod prijsklassen

Representativiteit
Niet significant
χ²=27,16; df=2 p<0.005
χ²=126,28; df=3; p<0,005

Woonwensen
Een eengezinswoning is het meest gewenst door
koopstarters in Westland. Hieruit bestaat ook het
grootste gedeelte van het woning aanbod in Westland.
Tussen
de
wens
en
het
aanbod
van
meergezinswoningen en eengezinswoningen in
Westland is in verhouding geen significant verschil te zien (tabel 61 & 62).
Tabel 62 Wens en aanbod woningtypen

Wens en aanbod
woningtype
Meergezinswoning
Eengezinswoning

Wens
101
189

%

Aanbod

34,8%
65,2%

344
749

%

Verwacht

31,5%
68,5%

91,3
198,7

Tabel 63 laat zien dat een woning tussen 100m² en 150m² het meeste wordt aangeboden (522;
48,0%) in Westland. Deze woningen liggen bijna allemaal in de prijsklasse tussen €200.000,‐ en
€300.000,‐ (paragraaf 4.4.). Het meest gewenst onder koopstarters is een woning tussen 75m² en
100m² (99). Het vaakst (54) wordt een woning van deze grootte gewenst in de prijsklasse tussen
€150.000,‐ en €200.000,‐. In deze prijsklasse worden ook de meeste woning tussen 75m² en 100m²
aangeboden in Westland.
In verhouding is er significant minder aanbod van woningen tot 100m² in Westland dan dat
koopstarters wensen. Woningen van meer dan 100m² worden in Westland relatief vaker aangeboden
dan dat koopstarters wensen (tabel 61 & 63, bijlage III).
Tabel 63 Wens en aanbod grootte woning

Wens en aanbod grootte
Minder dan 50m²
Tussen 50m² tot 75m²
Tussen 75m² tot 100m²
Tussen 100m² tot 150m²
Meer dan 150m²

Wens
2
44
99
89
4

%
0,8%
18,5%
41,6%
37,4%
1,7%

Aanbod
40
122
319
522
84
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%
3,7%
11,2%
29,3%
48,0%
7,7%

Verwacht
8,8
26,7
69,8
114,3
18,4
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Tabel 64 laat een significant verschil zien tussen de vraag en het aanbod binnen prijsklassen van
woningen. In de prijsklasse tot €150.000,‐ is er naar verhouding aanzienlijk minder aanbod dan dat
starters wensen. Ook in de prijsklasse tussen €150.000,‐ en €200.000,‐ is er naar verhouding meer
vraag van starters dan dat er aanbod is in Westland. De relatieve vraag van koopstarters en het
aanbod in de prijsklasse tussen €200.000,‐ en €250.000,‐ is nagenoeg gelijk (χ²=126,28; df=3; p<0,05).
Tabel 64 Wens en aanbod prijsklassen

Wens en aanbod prijsklassen

Wens

%

Aanbod

%

Verwacht

Tot €150.000,‐

36

12,2%

47

4,3%

12,8

Tussen €150.000,‐ tot €200.000,‐

126

42,7%

301

27,7%

81,7

Tussen €200.000,‐ tot €250.000,‐

107

36,3%

355

32,7%

96,3

Meer dan €250.000,‐

26

8,8%

384

35,3%

104,2

Bij de vergelijking tussen wens en aanbod dient vermeld te worden dat er meer vragers zijn van
koopwoningen in Westland dan de groep koopstarters. Dit is ook een reden dat het aanbod van
boven de €250.000,‐ relatief veel hoger is dan dat koopstarters wensen.

Concessies
Om het verband tussen concessies in woonwensen en
het bereikbaar aanbod voor koopstarters te
beschrijven is gekeken naar de resultaten in paragraaf
8.3.
De woningeigenschappen die bekend zijn van het woningaanbod in Westland zijn de prijs, de grootte
en het woningtype. De bereidheid om concessies te doen in deze woonwensen is er voor de
ongeveer de helft van de respondenten niet (tabel 65). Vergeleken met de andere woonwensen
behoren de prijs, de grootte en het woningtype tot de woonwensen waarin de minste bereidheid tot
concessie is onder de respondenten (zie paragraaf 8.3.1).
Tabel 65 Concessie in woonwensen

Concessie in
woonwensen
Grootte woning
Woningtype
Prijs

(liever)
geen
concessie
158
170
184

%

48,6%
52,2%
56,4%

Neutraal

115
96
94

%

32,7%
29,6%
28,8%

(eventueel)
bereid tot
concessie
52
58
48

%

14,8%
17,9%
14,7%

In paragraaf 8.3.3. zijn geen significante verschillen te zien tussen gerealiseerde en gewenste grootte,
prijs en type van de woning. Er is in dit onderzoek dus geen invloed van het woningaanbod op de
concessies in prijs, woningtype en woninggrootte tijdens het zoekproces van starters aangetoond.
Het kan zijn dat koopstarters hun wensen met betrekking tot de prijs, de grootte en het woningtype
aanpassen naar het bereikbare woningaanbod voordat zij daadwerkelijk op zoek gaan naar een
woning.
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9.3.

Persoons‐ en huishoudvariabelen met woonwensen en concessies

9.3.1.

Alleen‐ en samenwonende starters

In paragraaf 7.1 (tabel 21) is te zien dat 193 (54,8%) respondenten verwachten samen te gaan wonen
of samenwoont. 106 Starters (30,1%) verwachten alleen te gaan wonen of woont alleen. 53 (15,1%)
Starters weten nog niet hoe de huishoudsamenstelling er uitziet op het moment dat zij het ouderlijk
huis verlaten. Deze paragraaf gaat in op de significante verschillen tussen de respondenten die
(verwachten te gaan) samenwonen en de respondenten die (verwachten) alleen (te gaan) wonen.
De huishoudsamenstelling van starters heeft invloed op het inkomen. Relatief meer alleenwonende
starters hebben een laag inkomen (tot €2.000,‐ netto per maand) dan starters die gaan
samenwonen. Samenwonende starters hebben relatief vaker een hoger inkomen (χ²=41,74; df=1;
p=0,000). De verwachting is dat er verschillen zijn in woonwensen en concessies in woonwensen
tussen hoge en lage inkomens die ook te zien zijn tussen alleen‐ en samenwonende koopstarters (zie
paragraaf 9.1.). In tabel 66 is een overzicht gegeven van de variabelen met significante verschillen
tussen alleenwonende starters en samenwonende starters. De kruistabellen van deze verschillen
staan weergegeven in bijlage III.
Tabel 66 Overzicht significante verschillen tussen woonwensen en concessies in woonwensen van starters die alleen en samen gaan wonen

Woonwens / concessie

Significant

Inkomen
Prijsklasse
Woningtype
Aantal slaapkamers
Grootte woning
Periode bewoning
Meegroeimogelijkheden

χ²=41,74; df=1; p=0,000
χ²=49,35; df=2; p=0,000
χ²=78,85; df=1; p=0,000
χ²=73,93; df=1; p=0,000
χ²=38,06; df=2; p=0,000
χ²=31,27; df=2; p=0,000
χ²=17,94; df=1; p=0,000

Concessie woningtype
Concessie buitenruimte
Concessie samenstelling mensen in
de wijk

χ²=6,33; df=2; p=0,042
χ²=15,74; df=2; p=0,000
χ²=9,17; df=2; p=0,010

Toelichting (AW= alleenwonende
starters, SW= samenwonende starters)
AW relatief vaker laag inkomen
SW relatief vaker boven €200.000,‐
AW relatief vaker meergezinswoning
AW relatief vaker 1‐ of 2 slaapkamers
SW relatief vaker meer dan 100m²
SW relatief vaker langer dan 6 jaar
SW relatief vaker veel / redelijke
meegroeimogelijkheden
AW relatief vaker neutraal
SW relatief vaker geen concessie
SW relatief vaker bereid tot concessie

Woonwensen
De significante verschillen tussen de woonwensen van
alleenwonende en samenwonende starters worden in
dit onderdeel beschreven (tabel 66).

Alleenwonende starters wensen relatief vaker (21; 24,1%) een woning in de prijsklasse tot €150.000,‐
dan samenwonende starters (14; 8,1%). Ook wensen zij in verhouding vaker een woning in de
prijsklasse tussen €150.000,‐ en €200.000,‐ (52; 59,8%) dan samenwonende starters (52; 30,2%). Zij
wensen het vaakst een woning van meer dan €200.000,‐ (106; 61,6%) terwijl slechts 14 van de 87
(16,1%) alleenwonende koopstarters een woning boven dit bedrag wenst (χ²=49,35; df=2; p=0,000).
Een verklaring hiervoor kan zijn dat samenwonende starters meer te besteden hebben (tabel 66).
Tevens wensen samenwonende starters relatief aanzienlijk vaker in een eengezinswoning te wonen

afstudeerscriptie

99

terwijl alleenwonende starters in verhouding vaker een meergezinswoning wensen (χ²=78,85; df=1;
p=0,000). Eengezinswoningen zijn over het algemeen duurder in Westland dan meergezinswoningen
(zie paragraaf 4.4.).
Alleenwonende starters wensen het vaakste een woning met twee (potentiële) slaapkamers (79;
78,2%). De meeste samenwonende starters (138; 74,6%) wensen drie‐ of meer slaapkamers in hun
eerste woning (χ²=73,93; df=1; p=0,000). Tevens hebben samenwonende starters relatief vaker de
wens voor een grotere woning. Het vaakst wensen zij een woning van meer dan 100m² (69; 50.7%).
Alleenstaande starters wensen het vaakst een woning tussen 75m² en 100m² (46; 52,9%). Zij wensen
tevens relatief vaker een woning met een grootte tot 75m² (31; 35,6%) dan samenwonende starters
(19; 14,0%) (χ²=38,06; df=2; p=0,000). De reden dat samenwonende starters significant vaker een
grotere woning en meer slaapkamers wensen kan zijn dat zij de woning met meerdere personen
gaan betrekken. Hierdoor is een ruimere woning gewenst. Aan een grotere woning hangt doorgaans
ook een duurder prijskaartje (zie paragraaf 4.4.).
Alleenwonende starters wensen relatief vaker voor een kortere periode in hun eerste woning te
wonen dan starters die samenwonen. Alleenstaande starters wensen in verhouding vaker binnen 3
jaar en tussen 3 en 6 jaar te verhuizen uit hun eerste koopwoning dan samenwonende starters.
Samenwonende starters wensen relatief aanzienlijk vaker langer dan 6 jaar in hun eerste woning te
blijven wonen dan alleenstaande starters (χ²=31,27; df=2; p=0,000). De meeste samenwonende
starters (125; 64,8%) wensen langer dan 6 jaar in hun eerste woning te blijven wonen. Hiervan
wensen er 49 (25,4%) langer dan 12 jaar te blijven wonen in hun eerste woning.
Relatief meer samenwonende starters (153; 83,2%) wensen veel tot redelijke mogelijkheden van de
woning om te kunnen meegroeien met eventuele gezinsuitbreiding dan alleenwonende starters (57;
60,0%). Verhoudingsgewijs wensen alleenwonende starters vaker (38; 40,0%) geringe of geen
mogelijkheden van de woning om te kunnen meegroeien met eventuele gezinsuitbreiding dan
samenwonende starters (31; 16,8%) (χ²=17,94; df=1; p=0,000). Alleenwonende starters zien hun
eerste woning vaker als een tussenstation terwijl samenwonende starters vaker een woning wensen
waar zij een gezin kunnen stichten.
Concessies
De significante verschillen tussen de concessies in
woonwensen van alleenwonende en samenwonende
starters worden in dit onderdeel beschreven (tabel 66).

Het significante verschil tussen de concessies van alleenstaande starters en samenwonende starters
met betrekking tot het gewenste woningtype komt met name doordat meer alleenwonende starters
vaker aangeven hierin neutraal bereid te zijn. Iets meer samenwonende starters doen liever geen
concessie in het gewenste woningtype dan alleenwonende starters (χ²=6,33; df=2; p=0,042). Ook
met betrekking tot de wensen van de buitenruimte doen relatief meer samenwonende starters liever
geen concessie dan alleenwonende starters (χ²=15,74; df=2; p=0,000).
Relatief meer samenwonende starters zijn (eventueel) bereid concessie te doen in de wensen met
betrekking tot de samenstelling van de buurtbewoners dan alleenwonende starters. Alleenwonende
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starters willen in verhouding vaker liever geen concessies doen in de wensen met betrekking tot de
samenstelling van de buurtbewoners dan samenwonende starters (χ²=9,17; df=2; p=0,010).
9.3.2.

Woning ouders

In deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt tussen de woningeigenschappen van de woning
waar de starters bij hun ouders wonen of woonden met de woningeigenschappen die de starters
wensen van hun eerste koopwoning.
Woonwensen
De woningeigenschappen van de woning van de ouders
waarnaar is gevraagd in de enquête zijn:
eigendomsvorm, woningtype, locatie en woonplaats.

Van de ouders van de respondenten wonen er 326 (92,60%) in een koopwoning (paragraaf 7.2). Van
de ondervraagde koopstarters wensen er 283 (80,4%) in een koopwoning en 35 (9,9%) in een
huurwoning te wonen. 34 (9,7%) Respondenten hebben geen voorkeur. Dit maakt dat 266 (75,6%)
respondenten dezelfde eigendomsvorm wenst als zijn ouders.
Er is geen duidelijke overeenkomst te vinden tussen het woningtype van de woning van de ouders en
de gewenste woningtype. Slechts 112 (31,8%) respondenten wensen dezelfde woningtype als dat
van de ouders. Dit komt voornamelijk omdat slechts vijf respondenten in een meergezinswoning
wonen of woonden bij de ouders terwijl 124 respondenten een meergezinswoning wensen.
Van de respondenten waarvan de ouders in een woonwijk nabij het centrum wonen (169) wensen er
122 (72,2%) ook een woning in een woonwijk nabij het centrum. Bij starters waarvan de ouders op
een ander type locatie wonen is dit aanzienlijk minder vaak het geval. In totaal wensen 137 (42,3%)
respondenten dezelfde type locatie als waar de ouders wonen.
De wens om te wonen in de woonplaats waar starters bij hun ouders zijn opgegroeid is groter. 212
(65,4%) Respondenten wensen in dezelfde woonplaats te gaan wonen als waar zij zijn opgegroeid. De
sociale verbondenheid met de woonplaats speelt hier mogelijk een rol in.
9.3.3.

Opleidingsniveau

In paragraaf 7.1 (tabel 20) is aangegeven dat 38 (10,8%) respondenten universiteit en 151 (42,9%)
respondenten HBO hebben afgerond. Deze groepen worden voor dit onderzoek samengevoegd tot
de groep hoger opgeleiden. In totaal hebben 189 hoger opgeleiden en 163 lager opgeleiden aan de
enquête deelgenomen. Deze paragraaf gaat in op de significante verschillen tussen de respondenten
die een hogere opleiding hebben afgerond en de respondenten die een lagere opleiding hebben
afgerond.
Het opleidingsniveau van starters heeft invloed op het inkomen. Relatief meer lager opgeleiden
hebben een laag inkomen (tot €2.000,‐ netto per maand) dan starters die met een hoger
opleidingsniveau. Hoger opgeleiden hebben verhoudingsgewijs vaker een hoger inkomen (χ²=7,41;
df=1; p=0,006). De verwachting is dat er verschillen in woonwensen en concessies in woonwensen
zijn tussen hoge‐ en lage inkomens die ook te zien zijn tussen hoger‐ en lager opgeleide koopstarters
(zie paragraaf 9.1.). In tabel 67 is een overzicht gegeven van de variabelen met de significante
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verschillen tussen hoger‐ en lager opgeleide koopstarters. De kruistabellen van deze verschillen staan
weergegeven in bijlage III.
Tabel 67 Overzicht significante verschillen tussen woonwensen en concessies in woonwensen van hoger‐ en lager opgeleide starters

Woonwens / concessie
Inkomen
Prijsklasse

Significant
χ²=7,41; df=1; p=0,006
χ²=6,94; df=2; p=0,031

Periode bewoning

χ²=25,56; df=3; p=0,000

Meerdere wastafels in badkamer

χ²=6,47; df=1; p=0,011

Concessie periode bewoning
Concessie bouwstijl
Concessie buitenkozijnen
Concessie ligging buitenruimte

χ²=7,28; df=2; p=0,026
χ²=8,35; df=2; p=0,015
χ²=7,81; df=2; p=0,020
χ²=6,34; df=2; p=0,038

Toelichting
Lager opgeleiden vaker Laag inkomen
Hoger opgeleiden vaker meer dan
€200.000,‐
Lager opgeleiden vaker langer dan 12
jaar
Hoger opgeleiden vaker meerdere
wastafels in badkamer
Hoger opgeleiden vaker geen concessie
Lager opgeleiden vaker neutraal
Lager opgeleiden vaker neutraal
Hoger opgeleiden vaker geen concessie

Woonwensen
De significante verschillen tussen de woonwensen van
hoger‐ en lager opgeleide starters worden in dit
onderdeel beschreven (tabel 70).

Relatief meer starters met een afgeronde hogere opleiding wensen een woning boven de €200.000,‐
dan lager opgeleide starters. Van de 295 respondenten in de kruistabel wensen 82 (52,2%) starters
met een hogere opleiding en 51 (37,0%) starters met een lagere opleiding een duurdere woning dan
€200.000,‐. Ook is er een significant verschil tussen opleidingsniveau en de goedkopere prijsklassen.
Starters met een lagere opleiding wensen relatief vaker een woning tussen €150.000,‐ en €200.000,‐
(68; 49,3%) dan hoger opgeleide starters (58; 36,9%) (χ²=6,94; df=2; p=0,031).
Relatief meer starters met een lagere opleiding wensen langer dan 12 jaar in hun eerste koopwoning
te blijven wonen (43; 26,4%) dan hoger opgeleide starters (21; 11,1%). Hoger opgeleide starters
wensen relatief vaker voor een periode tussen 6 en 12 jaar in hun eerste woning te blijven wonen
(77; 40,7%) dan lageropgeleide starters (40; 24,5%). Ook wensen hoger opgeleide starters in
verhouding vaker binnen 3 jaar uit hun eerste woning te verhuizen (27; 14,3%) dan lager opgeleide
starters (10; 6,1%) (χ²=25,56; df=3; p=0,000).
Net zoals starters met een hoger inkomen wensen ook starters met een hogere opleiding vaker een
badkamer met meerdere wastafels dan lageropgeleiden (χ²=6,47; df=1; p=0,011).
Concessies
De significante verschillen tussen de concessies in
woonwensen en het opleidingsniveau van koopstarters
worden in dit onderdeel beschreven (tabel 70).
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Significante verschillen zijn er tussen hoger‐ en lager opgeleiden in de bereidheid tot concessie in de
woonwens met betrekking tot de bouwstijl (χ²=8,35; df=2; p=0,015) en het materiaal van de
buitenkozijnen (χ²=7,81; df=2; p=0,020). De significante verschillen liggen bij deze concessies in
neutrale antwoord. Hierdoor is er over deze twee concessies geen waardevolle uitspraak te doen
voor wat betreft de bereidheid tot concessie.
Over de concessie met betrekking tot de gewenste periode van bewoning is wel een significant
verschil te zien. Van de starters met een hoger inkomen doen er 72 (41,1%) en 40 (26,8%) van de
lager opgeleiden (liever) geen concessies met betrekking tot de periode dat zij in de eerste woning
willen blijven wonen. Starters met een hogere opleiding doen hier dus relatief vaker (liever) geen
concessies in (χ²=7,28; df=2; p=0,026).
Relatief iets meer starters met een hogere opleiding doen liever geen concessies in hun wensen met
betrekking tot de ligging van de buitenruimte dan starters met een lagere opleiding (χ²=6,34; df=2;
p=0,038).
9.3.4.

Leeftijd

In deze paragraaf worden de significante verschillen tussen woonwensen en concessies in
woonwensen van jongere (18‐24 jaar) en oudere (25‐30 jaar) starters beschreven. In paragraaf 7.1 is
aangegeven dat 212 (60,2%) tot de jongere leeftijdsgroep en 140 (39,8%) tot de oudere
leeftijdsgroep behoort.
De leeftijd van starters is van invloed op de huishoudsamenstelling. In verhouding verwachten
aanzienlijk meer oudere starters alleen te gaan wonen of wonen alleen dan jongere starters
(χ²=22,40; df=1; p=0,000). Het is te verwachten dat er verschillen zijn in woonwensen en concessies
in woonwensen tussen alleen‐ en samenwonende koopstarters die ook te zien zijn tussen jongere en
oudere koopstarters (zie paragraaf 9.3.1.). In tabel 68 is een overzicht gegeven van de variabelen met
significante verschillen tussen oudere starters en jongere starters. De kruistabellen van deze
verschillen staan weergegeven in bijlage III.
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Tabel 68 Overzicht significante verschillen tussen woonwensen en concessies in woonwensen van oudere en jongere starters

Woonwens / concessie

Significant

Alleen of samenwonen
Woningtype

χ²=22,40; df=1; p=0,000
χ²=7,50; df=1; p=0,006

Grootte woning
Aantal slaapkamers

χ²=10,30; df=4; p=0,036
χ²=4,134; df=1; p=0,042

Speelplaatsen in openbare
ruimte
Levendigheid in de openbare
ruimte
Concessie woningtype
Concessie grootte woning
Concessie
meegroeimogelijkheden
Concessie afstand tot werk
Concessie levendigheid of rust

χ²=28,15; df=1; p=0,000

Toelichting (OS= oudere starters,
JS= jongere starters)
OS wensen relatief vaker alleen wonen
OS wensen relatief vaker
meergezinswoning
JS wensen relatief vaker geen voorkeur
OS wensen relatief vaker 1 of 2
slaapkamers
JS wensen relatief vaker speelplaatsen

χ²=4,86; df=1; p=0,027

JS wensen relatief vaker levendigheid

χ²=9,24; df=2; p=0,010
χ²=10,28; df=2; p=0,006
χ²=6,08; df=2; p=0,048

OS minder vaak bereid tot concessie
OS minder vaak bereid tot concessie
OS minder vaak bereid tot concessie

χ²=9,24; df=2; p=0,010
χ²=6,94; df=2; p=0,031

OS minder vaak bereid tot concessie
OS vaker geen concessie

Woonwensen
De significante verschillen tussen de woonwensen van
oudere en jongere starters worden in dit onderdeel
beschreven (tabel 68).

Ten eerste is er een verschil tussen oudere en jongere starters met het woningtype dat zij wensen.
Relatief meer oudere starters wensen een meergezinswoning (62; 48,1%) dan jongere starters (62;
32,8%). Van de jongere starters wensen er 127 (67,2%) een eengezinswoning. Van de oudere starters
wensen er 67 (51,9%) een eengezinswoning (χ²=7,50; df=1; p=0,006). Een verklaring hiervoor zou
kunnen zijn dat oudere starters vaker (verwachten) alleen (te gaan) wonen. Alleenstaande starters
wensen relatief vaker een meergezinswoning dan samenwonende starters (paragraaf 9.3.1.).
Ten tweede wensen oudere starters in verhouding minder vaak drie‐ of meer slaapkamers in hun
woning dan jongere starters (χ²=4,134; df=1; p=0,042). Het is echter opvallend dat, ondanks dat zij
vaker een meergezinswoning wensen, oudere koopstarters relatief vaker een woning wensen met
een oppervlakte groter dan 125m² (18; 12,9%) dan jongere starters (15; 7,1%) (χ²=10,30; df=4;
p=0,036). Waarschijnlijk zijn dit de starters die voldoende eigen vermogen hebben opgebouwd
waardoor zij zich een grotere woning kunnen veroorloven.
Tevens zijn er significante verschillen in de wensen met betrekking tot de openbare ruimte. De
jongere starters wensen relatief aanzienlijk vaker (94; 47,7%) speelplaatsen in hun directe
woonomgeving dan de oudere starters (24; 18,8%) (χ²=28,15; df=1; p=0,000). Dit zou kunnen komen
doordat jongere starters vaker (verwachten te gaan) samenwonen en hierbij de komst van eventuele
toekomstige kinderen al is meegenomen in het vormen van de woonwensen. Jongere starters
wensen in verhouding ook vaker een levendige woonomgeving dan oudere starters (χ²=4,86; df=1;
p=0,027).
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Concessies
De significante verschillen tussen de concessies in
woonwensen van oudere en jongere starters worden in
dit onderdeel beschreven (tabel 68).

Jongere starters wensen verhoudingsgewijs vaker een eengezinswoning dan oudere starters. Relatief
meer jongere starters (45; 23,1%) zijn bereid eventueel concessie te doen in het gewenste
woningtype van de woning dan oudere starters (13; 10,1%) (χ²=7,50; df=1; p=0,006). Ook zijn jongere
starters relatief vaker bereid eventueel concessie te doen in de gewenste grootte van de woning (41;
20,9%) dan oudere starters (11; 8,5%) (χ²=4,134; df=1; p=0,042). Jongere starters geven ook relatief
minder vaak aan (liever) geen concessie te doen in hun wens met betrekking tot de grootte van de
woning.
In verhouding zijn meer jongere starters bereid eventueel concessie te doen in de gewenste
meegroeimogelijkheden van de woning (53; 27,2%) dan oudere jongeren (21; 16,3%). Oudere
starters doen relatief vaker (liever) geen concessie in de gewenste meegroeimogelijkheden van de
woning (61; 47,3%) dan jongere starters (72; 36,9%) (χ²=9,24; df=2; p=0,010).
De bereidheid om concessie te doen in de gewenste afstand tot het werk is bij jongere starters
relatief vaker aanwezig dan bij oudere starters. Oudere starters doen verhoudingsgewijs vaker
(liever) geen concessies in de gewenste afstand tot het werk dan jongere starters (χ²=6,94; df=2;
p=0,031). De mogelijkheid is aanwezig dat een deel van de jongere starters (nog) studeert en
hierdoor het belang van de reisafstand naar het werk minder hoog waardeert dan oudere starters
waarvan (waarschijnlijk) een groter gedeelte al enige tijd een vaste baan heeft.
9.3.5.

Geslacht

Deze paragraaf behandelt de significante verschillen in de woonwensen en concessies in de
woonwensen tussen mannen en vrouwen. In paragraaf 7.1 is aangegeven dat 183 (52,0%) van de
respondenten een man en 169 (48,0%) een vrouw is.
In verhouding verwachten aanzienlijk meer vrouwelijke respondenten (113; 66,9%) samen te gaan
wonen of wonen samen dan mannelijke respondenten (80; 43,7%) (χ²=9,72; df=1; p=0,002). De
verwachting is dat de verschillen in woonwensen en concessies in woonwensen tussen alleen‐ en
samenwonende koopstarters gelijkenissen vertoont met de verschillen tussen mannelijke en
vrouwelijke koopstarters (zie paragraaf 9.3.1.).
In tabel 69 is een overzicht gegeven van de variabelen met de significante verschillen tussen
mannelijke en vrouwelijke starters. De kruistabellen van deze verschillen staan weergegeven in
bijlage III.
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Tabel 69 Overzicht significante verschillen tussen woonwensen en concessies in woonwensen van mannelijke en vrouwelijke starters

Woonwens / concessie
Alleen‐ of samenwonen
Meegroeimogelijkheden

Significant
χ²=9,72; df=1; p=0,002
χ²=8,041; df=2; p=0,018

Aantal slaapkamers

χ²=6,906; df=1; p=0,009

Meerdere wastafels in badkamer

χ²=10,59; df=1; p=0,001

Afstand tot dagelijkse
voorzieningen
Speelplaatsen in openbare
ruimte
Goed verkeersveiligheid

χ²=20,82; df=3; p=0,000

Concessie prijs
Concessie woningtype
Concessie aantal slaapkamers
Concessie buitenruimte
Concessie ligging buitenruimte
Concessie afstand tot dagelijkse
voorzieningen

χ²=7,11; df=2; p=0,029
χ²=6,39; df=2; p=0,041
χ²=7,11; df=2; p=0,007
χ²=10,45; df=2; p=0,005
χ²=10,12; df=2; p=0,006
χ²=7,41; df=2; p=0,025

χ²=7,00; df=1; p=0,008
χ²=8,43; df=1; p=0,004

Toelichting (V=vrouwen, M=mannen)
V relatief vaker samenwonen
V wensen relatief vaker veel
meegroeimogelijkheden
V wensen relatief minder vaak 1 of 2
slaapkamers
V wensen relatief vaker meerdere
wastafels
V wensen relatief vaker op 10 minuten
fietsafstand
V wensen relatief vaker speelplaatsen
V wensen relatief vaker goede
verkeersveiligheid
V wensen relatief vaker geen concessie
V wensen relatief vaker geen concessie
V wensen relatief vaker geen concessie
V wensen relatief vaker geen concessie
V wensen relatief vaker geen concessie
V wensen relatief eerder bereid tot
concessie

Woonwensen
De significante verschillen tussen de woonwensen van
mannelijke en vrouwelijke starters worden in dit
onderdeel beschreven (tabel 69).

Vrouwen wensen relatief vaker veel meegroeimogelijkheden met eventuele gezinsuitbreiding van de
woning dan mannen. 45 (27,3%) Vrouwen uit het onderzoek wensen veel meegroeimogelijkheden
van de woning. Van de mannen wensen er 24 (15,3%) veel meegroeimogelijkheden (χ²=8,041; df=2;
p=0,018). Ook wensen vrouwen in verhouding vaker drie of meer slaapkamers dan mannen
(χ²=6,906; df=1; p=0,009). Ook wensen vrouwen relatief vaker meerdere wastafels in de badkamer
dan mannen (χ²=10,59; df=1; p=0,001). Een eventuele verklaring voor deze twee verschillen zou
kunnen zijn dat vrouwen vaker (verwachten te) gaan samenwonen (tabel 69). Ook de eventuele
komst van gezinsuitbreiding zou hier een rol in kunnen spelen.
Dat vrouwen meer rekening houden met gezinsuitbreiding is te ook te zien in de significante
verschillen tussen mannen vrouwen in de wensen met betrekking tot de openbare ruimte. Relatief
meer vrouwen (67; 43,8%) wensen speelplaatsen in de openbare ruimte dan mannen (51; 29,7%)
(χ²=7,00; df=1; p=0,008). Tevens wensen vrouwen relatief vaker een goede verkeersveiligheid in de
wijk dan mannen (χ²=8,43; df=1; p=0,004).
Meer vrouwen (63; 48,5%) wensen relatief vaker op maximaal 10 minuten fietsafstand vanaf de
dagelijkse voorzieningen te wonen dan mannen (34; 23,6%). Van de mannen wensen er 52 (36,1%)
en van de vrouwen slechts 24 (18,5%) maximaal 5 minuten te fietsen naar de dagelijkse
voorzieningen (χ²=20,82; df=3; p=0,000).
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Concessies
De significante verschillen tussen de concessies in
woonwensen van mannelijke en vrouwelijke starters
worden in dit onderdeel beschreven (tabel 69).

Verhoudingsgewijs doen meer vrouwen (liever) geen concessies in de prijs van de woning dan
mannen. 98 (64,1%) Vrouwen wensen geen concessie te doen in de prijs tegenover 86 (49,7%)
mannen. Mannen zijn relatief vaker eerder bereid concessie te doen in de gewenste prijs van de
woning dan vrouwen (χ²=7,11; df=2; p=0,029). Ook doen vrouwen relatief vaker (liever) geen
concessie in hun wens voor een bepaald woningtype (91; 59,9%) dan mannen (79; 45,9%) (χ²=6,39;
df=2; p=0,041).
Vrouwen wensen vaker meer slaapkamers dan mannen. Vrouwen doen in verhouding tot mannen
(78; 45,1%) vaker (liever) geen concessie in de wens met betrekking tot het aantal slaapkamers in de
woning (93; 61,2%). 18 (11,8%) Vrouwen zijn bereid eventueel concessies te doen in het gewenste
aantal slaapkamers terwijl 39 (22,5%) mannen hier toe bereid zijn (χ²=7,11; df=2; p=0,007).
De bereidheid om eventueel concessies te doen in de wensen met betrekking tot de buitenruimte is
bij mannen relatief groter dan bij vrouwen. 43 (25,4%) Mannen tegenover 20 (13,1%) vrouwen zijn
bereid hierin concessies te doen (χ²=10,45; df=2; p=0,005). Ook zijn vrouwen relatief minder vaak
bereid om concessie te doen in de ligging van de buitenruimte dan mannen (χ²=10,12; df=2;
p=0,006).
Mannen wensen relatief vaker dichterbij de dagelijkse voorzieningen te wonen dan vrouwen.
Mannen zijn echter wel flexibeler als het gaat om het doen van concessie in deze wens dan vrouwen.
Van de mannen zijn er 39 (23,6%) eventueel bereid concessies te doen in de afstand tot de dagelijkse
voorzieningen. Van de vrouwen zijn er 17 (11,7%) bereid om dit eventueel te doen (χ²=7,41; df=2;
p=0,025).
Over het algemeen zijn vrouwen relatief minder vaak bereid concessies te doen in de woonwensen
dan mannen. Mannen zijn daarentegen relatief vaker eerder bereid concessies te doen in de
woonwensen.
9.3.6.

Verbondenheid Westland en woonplaats

Deze paragraaf behandelt de significante verschillen in de woonwensen en de concessies in
woonwensen tussen de verschillende mate van verbondenheid van starters met Westland en de
woonplaats. Hierbij zijn de respondenten die aangeven niet‐ of matig verbonden zijn met Westland
samengevoegd tot één groep. 263 (74,7%) Respondenten geven aan sterk en 89 (25,3%)
respondenten matig/niet verbonden te zijn met Westland. Ook de respondenten die aangeven niet
of matig verbonden te zijn met de woonplaats zijn samengevoegd tot één groep. 172 (48,9%)
Respondenten geven aan sterk verbonden te zijn met de woonplaats. 180 Respondenten (51,1%)
geven aan matig of niet verbonden te zijn met de woonplaats (paragraaf 7.2.).
In tabel 70 is een overzicht gegeven van de variabelen met de significante verschillen tussen
koopstarters die sterk verbonden en matig/niet verbonden zijn met Westland. Tabel 71 geeft een
overzicht van de variabelen met significante verschillen tussen koopstarters die sterk verbonden en
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matig/niet verbonden zijn met de woonplaats. De kruistabellen van deze verschillen staan
weergegeven in bijlage III.
Starters die sterk verbonden zijn met Westland zijn relatief aanzienlijk vaker ook verbonden met de
woonplaats dan starters die matig/niet verbonden zijn met Westland (χ ²=30,44; df=1; p=0,000).
Andersom zijn starters die sterk verbonden zijn met de woonplaats van de ouders relatief aanzienlijk
vaker sterk verbonden met Westland dan starters die matig/niet verbonden zijn met de woonplaats
(tabel 70 & 71).
Tabel 70 Overzicht significante verschillen tussen woonwensen en concessies in woonwensen van starters die sterk en matig/niet verbonden
zijn met Westland

Woonwens / concessie
Verbondenheid woonplaats

Significant
χ²=30,44; df=1; p=0,000

Zelfde type mensen in de wijk

χ²=8,46; df=1; p=0,004

Concessie nieuwbouw of
bestaand
Concessie woonplaats
Concessie regio

χ²=11,47; df=2; p=0,003
χ²=8,92; df=2; p=0,012
χ²=19,85; df=2; p=0,000

Toelichting
Sterk verbonden met Westland vaak
sterk verbonden met woonplaats
Sterk verbonden vaker zelfde type
mensen
Matig/niet verbonden minder vaak
bereid tot concessie
Sterk verbonden vaker geen concessie
Sterk verbonden vaker geen concessie

Tabel 71 Overzicht significante verschillen tussen woonwensen en concessies in woonwensen van starters die sterk en matig/niet
verbonden zijn met de woonplaats

Woonwens / concessie
Verbondenheid Westland

Significant
χ²=30,44; df=1; p=0,000

Prijsklasse

χ²=7,58; df=2; p=0,023

Concessie woonplaats
Concessie afstand tot dagelijkse
voorzieningen

χ²=13,12; df=2; p=0,001
χ²=7,55; df=2; p=0,023

Toelichting
Sterk verbonden met woonplaats vaak
sterk verbonden met Westland
Matig/niet verbonden vaker tot
€150.000,‐
Sterk verbonden vaker geen concessie
Sterk verbonden vaker geen concessie

Woonwensen
De significante verschillen tussen de woonwensen van
starters die sterk en matig/niet verbonden zijn met
Westland of met de woonplaats worden in dit onderdeel
beschreven (tabel 70 & 71).
Het enige significante verschil tussen woonwensen en de verbondenheid met de Westland is dat
relatief meer starters die sterk verbonden zijn met Westland dezelfde type mensen in hun wijk
wensen dan starters die matig/niet verbonden zijn met Westland (χ²=8,46; df=1; p=0,004). De sterke
sociale binding met de mensen in Westland kan hiervoor een verklaring zijn.
Het enige significante verschil tussen woonwensen en de verbondenheid met de woonplaats is dat
relatief minder starters die sterk verbonden zijn met de woonplaats een woning tot €150.000,‐
wensen dan starters die matig/niet verbonden zijn met de woonplaats (χ²=7,58; df=2; p=0,023). Dit
zou kunnen komen doordat het woningaanbod van woningen tot €150.000,‐ in elke woonplaats van
Westland nihil is (zie paragraaf 4.4.).
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Concessies
De significante verschillen tussen de concessies in
woonwensen van starters die sterk en matig/niet
verbonden zijn Westland of met de woonplaats worden
in dit onderdeel beschreven (tabel 70 & 71).
Starters die sterk verbonden zijn met Westland doen relatief vaker (liever) geen concessie in hun
gewenste woonplaats dan starters die matig/niet verbonden zijn met Westland (χ²=13,12; df=2;
p=0,001). Dit significante verschil is groter tussen starter die sterk verbonden zijn met de woonplaats
en starters die dit matig/niet zijn (χ²=8,92; df=2; p=0,012). Ook doen starters die sterk verbonden zijn
met Westland liever geen concessie in hun gewenste regio dan starters die matig/niet verbonden zijn
met Westland (χ²=19,85; df=2; p=0,000).
Starters die sterk verbonden zijn met Westland zijn relatief vaker (95; 39,1%) bereid concessie te
doen in hun wens voor een nieuwbouw of bestaande woning dan starters die matig/niet verbonden
zijn met Westland (15; 18,5%) (χ²=11,47; df=2; p=0,003). Dit kan het gevolg zijn van dat er
momenteel in Westland weinig aanbod is aan nieuwbouwwoningen dat geschikt is voor starters.
Tussen de starters die sterk en matig/niet verbonden zijn met de woonplaats is er een significant
verschil in de in de bereidheid tot concessie met betrekking tot de afstand naar de dagelijkse
voorzieningen. Relatief meer starters die sterk verbonden zijn met de woonplaats doen (liever) geen
concessie in de gewenste afstand tot de dagelijkse voorzieningen dan starters die matig/niet
verbonden zijn (χ²=7,55; df=2; p=0,023).
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9.4.

Woonwensen en concessies in
woonwensen

In deze paragraaf wordt er gekeken naar welke specifieke
woonwensen starters hebben waarin zij het minste
(bereid zijn om) concessies in doen.
Uit paragraaf 8.3. blijkt dat starters het vaakst niet bereid zijn concessies te doen in woonwensen
met betrekking tot de eigendomsvorm, prijsklasse, woningtype, grootte van de woning,
onderhoudsniveau, woonplaats en locatie. In tabel 72 is een overzicht gegeven van de kruistabellen
die een significant verschil laten zien.
Tabel 72 Overzicht significante verschillen tussen de concessie in de woonwens en de woonwens

Woonwens / concessie
Locatie

Significant
χ ²=20,83; df=2; p=0,000

Toelichting
Locatie in/rond centrum vaker geen
concessie

Er blijkt één significant verschil te zijn tussen de mate van concessie en de woonwens. In
kruistabellen tussen de concessies in woonwensen en de wens met betrekking tot de
eigendomsvorm, prijsklasse, onderhoudsniveau en woonplaats zitten te lage frequenties (n<10) om
de Chikwadraat toets te kunnen uitvoeren (tabel 72).
De meeste starters (208; 64,2%) willen in een woonwijk nabij het centrum wonen. Starters die in het
centrum of in een woonwijk nabij het centrum wensen te wonen doen hierin relatief vaker liever
geen concessie in (132; 60,6%) dan starters die op andere locaties wensen te wonen (30; 33,3%)
(χ ²=20,83; df=2; p=0,000).
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10.

Conclusies & aanbevelingen

In dit afsluitende hoofdstuk zullen beknopt de conclusies van dit onderzoek gepresenteerd worden.
Vervolgens worden er aanbevelingen gegeven die er toe kunnen bijdragen starters meer kans te
geven op de Westlandse woningmarkt aansluitend op hun woonwensen. Tot slot wordt er een
terugblik gegeven op het onderzoek en worden er aanbevelingen tot vervolgonderzoek aangedragen.

10.1.

Conclusies

Woningaanbod voor starters in Nederland
Uit de literatuur blijkt dat starters vrijwel in geen geval een woning kunnen kopen die aan al hun
woonwensen voldoet. Om toch de stap te kunnen maken naar een eerste zelfstandige woning
moeten zij concessies doen in hun woonwensen.
De Nederlandse woningmarkt is gebaseerd op doorstroming. Na bijna 30 jaar te zijn gestegen, dalen
vanaf 2008 de woningprijzen in Nederland. Dit zou moeten betekenen dat de woningen voor starters
beter betaalbaar worden. Echter, de strengere criteria voor hypotheekverstrekking zorgen ervoor dat
starters minder kunnen lenen. Starters die een huurwoning wensen maken niet veel kans. Dit komt
door de Europese Unie gestelde inkomensgrens voor sociale huurwoningen waardoor huishoudens
met een middeninkomen hier niet meer voor in aanmerking kunnen komen. Tevens zijn er in
Nederland betrekkelijk weinig betaalbare particuliere huurwoningen (tot circa €800,‐ per maand).
Het aanbod van huurwoningen zal de komende tijd waarschijnlijk nog verder krimpen doordat
woningcorporaties een gedeelte van de woningportefeuille verkopen. Hier liggen echter wel kansen
voor koopstarters omdat deze woningen vaak in het goedkopere segment van het woningaanbod
liggen.
In de literatuur wordt gesteld dat woningen nabij de grote steden relatief duurder zijn dan elders en
dat daar weinig aanbod is van goedkope koopwoningen. Hierdoor zijn in die gebieden voor
koopstarters grote delen van de woningvoorraad onbereikbaar.
Woningaanbod voor starters in Westland
Westland ligt in de Randstad en grenst onder andere aan Den Haag, Maassluis en Rijswijk. Het
aanbod betaalbare woningen voor starters in Westland is zeer gering terwijl in de omliggende
gemeenten daarvan voldoende wordt aangeboden. In tegenstelling tot omliggende gemeenten is
een woning met een prijs tot €150.000,‐ in Westland vrijwel niet te vinden. Ook in prijsklasse tussen
€150.000,‐ en €200.000,‐ is in omliggende gemeenten aanzienlijk meer aanbod.
Het woningaanbod in een regio heeft volgens de literatuur en stakeholders invloed op het beeld dat
starters hebben van hun eerste woning. Starters in de Randstand zoeken minder vaak een
eengezinswoning dan starters buiten de Randstad. De woningvoorraad in Westland bestaat voor
meer dan 80 procent uit eengezinswoningen. Dit kan een verklaring zijn dat ruim de helft van de
koopstarters in Westland een eengezinswoning wenst. Ook is er in Westland een overlap van
meergezinswoningen en eengezinswoningen in de prijsklasse tussen €150.000,‐ en €225.000,‐. In de
prijsklasse tot €200.000,‐ is er naar verhouding meer vraag van starters dan dat er aanbod is, met
name in de prijsklasse tot €150.000,‐.
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Woonwensen van starters
Een overzicht van de belangrijkste woonwensen en de bereidheid tot concessie in deze woonwensen
concluderend uit de literatuur, interviews en enquêtes is weergegeven in tabel 73.
Iets meer dan de helft van de Nederlandse koopstarters geeft de voorkeur aan een woning onder de
€200.000, ‐. De overige koopstarters wensen een woning in de prijsklasse er net boven. Dit is in
Westland ongeveer net zo. Één derde van de koopstarters in Westland wenst een woning tussen
€200.000,‐ en €250.000,‐. Opvallend is dat ook in het woningzoekendenregister
nieuwbouwkoopwoningen van Gemeente Westland, waar de ingeschrevenen meerdere voorkeuren
mogen aangeven, veel potentiële starters (ca. 60%) aangeven interesse te hebben in een duurdere
woning dan in het goedkoopste segment.
Ruim de helft van de geënquêteerde koopstarters in Westland wenst een eengezinswoning en
ongeveer één derde een meergezinswoning. Dit is aanzienlijk meer dan de wens van starters
algemeen in Nederland. De starters uit het woningzoekendenregister nieuwbouwkoopwoningen van
Gemeente Westland geven zelfs bijna allemaal aan (90%) interesse te hebben in een
eengezinswoning. De helft geeft aan (ook) interesse te hebben in een appartement.
Circa 30 procent van de starters in Westland wenst een woning met een grootte tussen 75m² en
100m². In verhouding is er significant minder aanbod van woningen tot 100m² in Westland dan dat
koopstarters wensen.
Volgens de bestudeerde literatuur en de geïnterviewde stakeholders op de Westlandse woningmarkt
kopen starters graag iets voor de langere termijn. Uit de enquête blijkt dat iets meer dan de helft van
de starters in Westland voor langer dan 6 jaar in de eerste woning wenst te wonen. De meeste
Westlandse starters wensen ook redelijk tot veel mogelijkheden van de woning om te kunnen
meegroeien met eventuele gezinsuitbreiding. Tevens wensen de meeste starters een redelijk tot
goed onderhouden woning. De literatuurstudie en interviews binnen dit onderzoek wijzen erop dat
starters het liefste een nieuwbouwwoning wensen. Ongeveer 40 procent van de geënquêteerde
starters wenst een nieuwbouwwoning en een zelfde deel van de starters heeft geen voorkeur voor
een nieuwbouwwoning of een bestaande woning.
Twee derde van de starters in Westland wenst in een woonwijk nabij het centrum te wonen. In de
literatuur wordt gesteld dat starters vaak zo dicht mogelijk bij de dagelijkse voorzieningen wensen te
wonen. Ongeveer een derde van de geïnterviewde starters heeft de voorkeur om binnen 10 minuten
loopafstand vanaf de dagelijkse voorzieningen te wonen. De meeste starters wensen overwegend
laagbouw in de woonwijk van hun woning. Ook geven veel starters aan liever tussen dezelfde type
mensen en mensen met dezelfde culturele afkomst te wonen. Het allerbelangrijkste van de
woonomgeving vinden starters dat zij in een veilige wijk wonen.
In tijden van economische stagnatie is volgens sommige stakeholders de vraag naar huurwoningen
groter, ook bij starters. Uit de enquête blijkt dat iets meer dan een derde van de starters aangeeft
dat zodra zij geen geschikte koopwoning in Westland kunnen vinden, open staan om tijdelijk een
woning te huren. Volgens de literatuur behoort een langer verblijf bij de ouders ook voor veel
starters tot de opties. Dit is in Westland ook vaak het geval doordat starters vaak relatief veel ruimte
hebben in het ouderlijk huis. Tevens worden starters in het algemeen nog wel eens geholpen door de
ouders bij de aankoop van een woning. Ook stakeholders op de Westlandse woningmarkt merken op
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dat de ouders van starters nog wel eens hun kinderen helpen met het financieren van de woning.
Meer dan de helft van de geïnterviewde starters geeft aan (te verwachten) dat dit aan de orde is.
Jongeren in Westland zijn volgens sommige stakeholders bij het zoeken naar woonruimte meer
gefocust op de kwaliteiten van de directe woonomgeving. De geïnterviewde en geënquêteerde
starters in Westland geven echter aan de woning zelf het belangrijkste aspect te vinden bij hun
woningkeuze (42,9%), gevolgd door de woonplaats (31,3%) en daarna pas de woonomgeving
(20,1%). Hierbij geven potentiële starters wel vaker aan de woonomgeving het belangrijkste te
vinden dan reeds verhuisde starters. Potentiële starters wensen relatief vaker dezelfde type
buurtbewoners als zijzelf dan reeds verhuisde starters.
Tevens geven potentiële starters minder vaak aan in meergezinswoning te willen wonen. Reeds
verhuisde starters geven aan relatief vaker genoegen te nemen met een matig onderhouden woning
dan potentiële starters. Potentiële starters wensen in verhouding minder vaak een bestaande woning
dan reeds verhuisde starters. Reeds verhuisde starters wensen vaker voor een kortere periode in de
eerste woning te wonen dan potentiële starters. Dit is ook terug te zien in de gewenste
meegroeimogelijkheden. Reeds verhuisde starters wensen vaker minder mogelijkheden van de
woning om mee te groeien met eventuele gezinsuitbreiding dan potentiële starters.
Concessies in woonwensen van starters
In de prijs van de woning wensen starters in Westland in veel gevallen (liever) geen concessie te
doen. Diverse bronnen geven aan dat de wens wat betreft eigendomsvorm bijna niet wijzigt. Hierin
zijn de respondenten vaak ook (liever) niet bereid tot het doen van concessie. Desondanks is 37
procent van de respondenten vanwege het geringe aanbod aan goedkope koopwoningen in
Westland bereid om een particuliere huurwoning als tussenstation voor een zelfstandige
koopwoning in overweging te nemen.
In de wens met betrekking tot de grootte en het aantal slaapkamers van de woning doen starters in
Westland, net zoals starters in het algemeen, liever geen concessies. Ook aan het onderhoudsniveau
van de woning hechten veel starters waarde. In de wens voor een nieuwbouw of bestaande woning
zijn echter veel starters wel bereid concessies te doen. Er is door reeds verhuisde starters vaker een
bestaande woning gekocht dan dat er door hen aanvankelijk gewenst was. Tevens is er een
aanzienlijk gedeelte van de starters bereid (gedeeltelijk) concessie te doen in de gewenste periode
van bewoning. Ook in de specifiekere wensen, zoals materiaal van de buitenkozijnen en indeling van
de badkamer, zijn veel starters bereid concessies te doen.
Met betrekking tot de woonomgeving geven veel starters in Westland aan geen concessies te willen
doen in de regio en woonplaats waar zij wensen te wonen. In de gewenste samenstelling van
buurtbewoners worden, zoals reeds verhuisde starters aangeven, nog wel eens concessies gedaan.
Het allerbelangrijkste van de woonomgeving vinden starters dat zij in een veilige wijk wonen. Hierin
doen zij dan ook liever geen concessie. In de wensen met betrekking tot de openbare ruimte en de
bebouwing in de wijk zijn veel starters in Westland bereid tot het doen van concessies.
De bereidheid tot (gedeeltelijk) opgeven van een de meeste woonwensen is bij potentiële starters
groter dan bij reeds verhuisde starters. Tevens geven reeds verhuisde starters bij veel woonwensen
vaker aan deze niet of nauwelijks op te willen geven.

afstudeerscriptie

113

Beïnvloedende factoren op woonwensen
Starters in de landelijke gebieden van Nederland hebben vaak meer financiële middelen dan starters
uit stedelijke gebieden. Dit wordt ook over starters in Westland gezegd. Starters in Westland
hechten, net als in de rest van Nederland, veel waarde aan genieten van het leven en houden hier
graag geld voor apart. De literatuur en stakeholders wijzen erop dat starters hierdoor minder eigen
vermogen hebben opgebouwd op het moment dat ze een huis willen gaan kopen dan in het
verleden. Ondanks dit gegeven geeft ongeveer 70 procent van de Westlandse koopstarters aan (te
verwachten) spaargeld in te brengen bij de aankoop van een woning. Starters willen zoveel mogelijk
leuke dingen doen van hun geld. Meer dan twee derde geeft aan te accepteren dat zij in ruil voor
lagere woonlasten, met een minder aantrekkelijke woning genoegen neemt. Dit wordt ook
opgemerkt in diverse literatuurbronnen.
In de literatuur wordt gesteld dat starters die willen samenwonen, doordat zij in veel gevallen twee
inkomens hebben, meer financiële middelen hebben om een woning te kopen en dat zij op latere
leeftijd het ouderlijk huis verlaten. Uit de enquêteresultaten is echter gebleken dat jongere
koopstarters significant vaker het ouderlijk huis verlaten om samen te gaan wonen en dat oudere
starters vaker alleen gaan wonen. Blijkbaar willen starters die gaan samenwonen eerder het ouderlijk
huis verlaten en kunnen zij, doordat zij meestal twee inkomens hebben meer financiële
mogelijkheden hebben, gemakkelijker een koopwoning aanschaffen. Starters die (verwachten te)
gaan samenwonen wensen vaker een eengezinswoning dan starters die (verwachten) alleen (te)
gaan wonen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat relatief meer oudere starters in een
meergezinswoning wensen te wonen dan jongere starters. Ook wordt er in de literatuur
verondersteld dat oudere starters vaker meer te besteden hebben doordat zij meer vermogen
hebben opgebouwd en een hoger inkomen hebben dan jongere starters. Dit blijkt echter niet uit de
enquêteresultaten. Voor alleenstaande starters is het vaak lastiger een gewenste woning in Westland
te kunnen kopen dan starters die gaan samenwonen. Dit kan de reden zijn dat volgens diverse
stakeholders de meeste starters in Westland een woning met z’n tweeën kopen of willen kopen en
dat alleenstaande starters in Westland op latere leeftijd het ouderlijk huis verlaten.
Diverse bronnen melden een verschil in leeftijd tussen mannen en vrouwen op het tijdstip dat zij uit
huis gaan. Ook zouden vrouwen vaker gaan samenwonen. De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke
respondenten is ongeveer twee jaar hoger dan dat van de mannelijke respondenten. Ook waren de
vrouwelijke reeds verhuisde starters gemiddeld 22,7 jaar oud en de mannelijke reeds verhuisde
starters gemiddeld 24,6 jaar oud toen zij het ouderlijk huis verlieten. Uit de enquête blijkt inderdaad
dat vrouwen vaker (verwachten te) gaan samenwonen dan mannen. Vrouwen wensen vaker veel
meegroeimogelijkheden van de woning dan mannen. Ook wensen vrouwen vaker meerdere
slaapkamers. In de woonomgeving wensen vrouwen vaker speelplaatsen en een goede
verkeersveiligheid dan mannen.
Een woning met een prijs tot €150.000,‐ is in Westland vrijwel niet te vinden terwijl bijna een kwart
van de alleenstaande starters in deze prijsklasse een woning wenst. Starters die zich sterk verbonden
voelen met de woonplaats wensen minder vaak een woning tot €150.000,‐ dan starters die zich
matig of niet verbonden voelen met de woonplaats. Dit kan komen doordat het woningaanbod in
Westland in deze prijsklasse vrijwel niet bestaat. Bijna 60 procent van de alleenstaande starters in
Westland zoekt een woning tussen €150.000,‐ en €200.000,‐. In deze prijsklasse is in omliggende
gemeenten aanzienlijk meer aanbod. Samenwonende starters hebben vaker een duurdere wens.
Bijna de helft van deze groep wenst een woning tussen €200.000,‐ en €250.000,‐. Zij wensen voor dit
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bedrag meestal een eengezinswoning. 63 Procent van de alleenstaande starters en slechts 18
procent van de samenwonende starters in Westland wenst een appartement. De hoge prijs en de
onzekerheid deze weer snel te kunnen verkopen weerhouden starters er op dit moment van een
appartement te kopen.
Alleenwonende starters wensen aanzienlijk vaker een kleinere woning en samenwonende starters
vaker een grotere woning. Dit is ook terug te zien in het aantal slaapkamers dat gewenst is door deze
twee groepen. Een verklaring hiervoor is dat samenwonende starters de woning met meerdere
personen betrekken en vaak vanwege een hoger inkomen een zich een grotere en duurde woning
kunnen veroorloven.
Uit de enquête blijkt dat alleenwonende respondenten vaker voor een kortere periode (tot 6 jaar) en
samenwonende respondenten vaker voor een langere periode (langer dan 6 jaar) in hun eerste
woning wensen te blijven wonen. Ongeveer een kwart van de samenwonende starters wenst zelfs
langer dan 12 jaar in de woning te wonen. Ook starters met een hoog inkomen wensen vaker langer
dan 12 jaar in de eerste woning te wonen dan starters met een laag inkomen. Starters met een laag
inkomen wensen vaker voor een kortere periode in de eerste woning te blijven wonen.
Volgens het WoON onderzoek was iets meer dan de helft van de koopstarters hoger opgeleid. Van de
respondenten uit het kwantitatieve onderzoek heeft ongeveer 54 procent een HBO opleiding of
hoger. Dit komt redelijk met elkaar overeen. Hoger opgeleide starters zouden volgens diverse
literatuurbronnen vaker het ouderlijk huis verlaten om alleen te gaan wonen dan lager opgeleide
starters. Dit blijkt niet uit het kwantitatieve onderzoek. Tevens wensen de hoger opgeleide starters
uit de enquête vaker een woning van meer dan €200.000,‐ dan lager opgeleide starters. Dit is te
verklaren in het feit dat hoger opgeleide starters vaker een hoger (gezamenlijk) inkomen hebben.
Daarnaast wensen hoger opgeleiden vaker voor een kortere periode in de eerste woning te blijven
wonen dan lager opgeleide starters.
Veel starters in Westland worden door stakeholders omschreven als lokaal verbonden. De meeste
Westlandse starters zoeken volgens de stakeholders ondanks de goedkopere woningprijzen in
aangrenzende gemeenten over het algemeen een woning in Westland. Uit het kwantitatieve
onderzoek komt ook naar voren dat bijna driekwart van de starters zich sterk verbonden voelt met
Westland. De Westlandse jongeren zijn volgens stakeholders op de Westlandse woningmarkt
tegenwoordig minder gefocust op de woonplaats waar zij zijn opgegroeid dan voorheen. De helft van
de starters geeft aan sterk verbonden te zijn met de woonkern waar zij zijn opgegroeid. Ongeveer 65
procent van de starters wenst in de woonkern te blijven wonen waar zij zijn opgegroeid. Met name in
Naaldwijk, ’s‐Gravenzande en De Lier hebben starters sterk de voorkeur voor een woning in de
woonplaats waar zij zijn opgegroeid. Starters uit Monster en de kleinere woonkernen hebben het
minst vaak de voorkeur om te gaan wonen in de woonplaats waar zij zijn opgegroeid. Starters uit
deze kernen geven de voorkeur vaker aan Naaldwijk of ’s‐Gravenzande. Als tweede voorkeur wordt
door de meeste respondenten Naaldwijk genoemd gevolgd door ’s‐Gravenzande. Onder zowel
alleenstaande als samenwonende starters is Naaldwijk met afstand het meeste gewenst of het
gewenste alternatief.
Starters die sterk verbonden zijn met Westland wensen relatief vaker dezelfde type mensen en
mensen met dezelfde culturele afkomst in de wijk dan starters die minder sterk verbonden zijn met
Westland.
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Er is geen significante overeenkomst gevonden tussen het woningtype van de ouders en de wens
voor hetzelfde woningtype. Dit komt voornamelijk doordat vrijwel geen respondenten zijn
opgegroeid in een meergezinswoning.
Van alleenstaande starters wordt gezegd in de literatuur en door de geïnterviewde stakeholders dat
zij vaker de voorkeur hebben voor een levendige woonomgeving. Starters die gaan samenwonen
kiezen vaker voor een rustigere woonomgeving. Dit verschil is niet gebleken uit de enquête. De
locatie heeft volgens meerdere bronnen een grote invloed op de keuze van een woning bij starters.
Van de respondenten die in of rond het centrum van een woonkern wensen te wonen, wonen de
ouders vaak ook op eenzelfde soort locatie.
In bijlage VII is in een matrix een overzicht gegeven van de beïnvloedende factoren op woonwensen
en concessies in woonwensen uit het kwantitatieve onderzoek. Tevens wordt deze bijlage een
overzicht gegeven van verschillen in woonwensen en concessies tussen potentiële en reeds
verhuisde starters en samen‐ en alleenwonende starters.
Beïnvloedende factoren op concessies in woonwensen
Op de concessies die starters bereid zijn te doen in de woonwensen zijn dezelfde factoren van
invloed als op de woonwensen. Opmerkelijk is dat vrouwen in meer woonwensen vaker niet bereid
zijn om concessies te doen dan mannen. Met name in de wensen met betrekking tot prijs,
woningtype, aantal slaapkamers en de buitenruimte.
Oudere starters zijn minder vaak bereid concessies te doen in hun woonwensen. Dit is met name te
zien in de wensen met betrekking tot het woningtype, de grootte van de woning, de
meegroeimogelijkheden en de afstand tot werk. Dit wordt ook door stakeholders op de Westlandse
woningmarkt gezien.
Er is door reeds verhuisde starters vaker een bestaande woning gekocht dan dat er door hen
aanvankelijk gewenst was. Ook zijn starters die zich sterk verbonden voelen met Westland vaker
bereid tot het doen van concessies in de wens voor een nieuwbouw of een bestaande woning dan
starters die zich matig of niet verbonden voelen met de regio. Het geringe aanbod van geschikte,
betaalbare nieuwbouwwoningen in Westland kan hier de oorzaak van zijn.
Hoger opgeleiden wensen vaker voor een kortere periode in de eerste woning te blijven wonen en
doen hier ook vaker (liever) geen concessie in dan lager opgeleiden.
Starters met de wens om in of rond het centrum van een woonkern te wonen doen hier het vaakste
liever geen concessie in. Met betrekking tot de gewenste samenstelling van buurtbewoners worden,
zoals reeds verhuisde starters aangeven, nog wel eens concessies gedaan. Samenwonende starters
zijn relatief vaker bereid tot het doen van concessies in de gewenste samenstelling van mensen in de
wijk dan alleenwonende starters.
Starters in Westland ten opzichte van starters in het algemeen
Starters in landelijke gebieden hebben vaak meer financiële middelen dan starters uit stedelijke
gebieden. Dit wordt ook over starters in Westland gezegd. Hierdoor wensen zij ook vaker betere en
duurdere woningen. De gemeente veronderstelt dat de woonwensen van starters in Westland
afwijken met dat van starters in omliggende (veelal stedelijke) gemeenten. In Westland wensen veel
koopstarters een duurdere woning dan het goedkoopste segment. Dit kan er op duiden, samen met
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de hoge mate van lokale verbondenheid, de wens voor een koopwoning, een eengezinswoning en
een woning voor de langere termijn, dat Westlandse koopstarters getypeerd kunnen worden als
starters uit landelijke gebieden in Nederland zoals in voorgaande onderzoeken is gesteld.
Tabel 73 Overzicht belangrijkste woonwensen en bereidheid tot concessie uit literatuur, interviews en enquêtes

Woonwens
Eigendomsvorm

Literatuur
Kopen

Interviews
Kopen

Enquête
Kopen*

Bereidheid tot concessie

Klein

Klein

Klein

Prijs

> €200.000,‐

‐

€150.000,‐ tot €250.000,‐

Bereidheid tot concessie

Klein

‐

(74%)
Klein

Woningtype

Eengezins‐
/meergezins

Eengezins

Eengezins (55%)

Bereidheid tot concessie

Klein

Klein

Klein

Grootte van de woning

> 119m²

Grote woning

75m² tot 100m² (31%)**

Bereidheid tot concessie

Groot

Groot

Klein

Nieuwbouw of bestaand

Nieuw

Nieuw

Nieuw (41%)***

Bereidheid tot concessie

Neutraal

Groot

Groot

Onderhoudsniveau

Redelijk onderhouden

Redelijk onderhouden

Goed onderhouden (71%)

Bereidheid tot concessie

Groot

Groot

Klein

Bewoningstermijn

Lange termijn

Lange termijn

Langer dan 6 jaar (51%)

Bereidheid tot concessie

Groot

Klein

Klein

Meegroeimogelijkheden

Lange termijn

Veel mogelijkheden

Redelijk/veel
mogelijkheden (70%)

Bereidheid tot concessie

Groot

Klein

Neutraal

Materiaal buitenkozijnen

Hout

‐

Kunststof (35%)

Bereidheid tot concessie

‐

‐

Groot

Badkamer

‐

Ligbad

Aparte douche (88%)

Bereidheid tot concessie

‐

Groot

Groot

Buitenruimte

‐

Grote tuin

Grote achtertuin (56%)

Bereidheid tot concessie

‐

Groot

Neutraal

Regio

Huidig

Huidig

Huidig

Bereidheid tot concessie

Klein

klein

klein

Woonplaats

Huidig

Huidig

Huidig (65%)

Bereidheid tot concessie

Klein

Neutraal

klein

Locatie

Buurt

Woonwijk

Nabij het centrum (64%)

Bereidheid tot concessie

Groot

‐

Klein

Afstand tot werk

Dichtbij

Dichtbij

Dichtbij met auto (64%)

Bereidheid tot concessie

Klein

Klein

Neutraal

Afstand tot dagelijkse voorzieningen

Fietsafstand

Loopafstand

< 10 min fietsen (53%)

Bereidheid tot concessie

‐

Klein

Neutraal

Bebouwing in de wijk

Divers

‐

Laagbouw (53%)

Bereidheid tot concessie

Groot

‐

Groot

Openbare ruimte

Levendig

Divers****

Rustig (33%)

Bereidheid tot concessie

Klein

‐

Groot

Parkeer gelegenheid

Op eigen terrein

‐

In de straat (69%)

Bereidheid tot concessie

Groot

‐

Groot

Veiligheid

Veilig

Veilig

Weinig criminaliteit (72%)

Bereidheid tot concessie

Klein

‐

Klein

Contact met buren

Met directe buren

‐

Af en toe met directe
buren (61%)

Bereidheid tot concessie

Groot

‐

Neutraal

Bevolkingssamenstelling in de wijk

Divers

‐

Zelfde type mensen (44%)

Bereidheid tot concessie

Groot

‐

Neutraal

Doorslaggevend in woningkeuze

Woonomgeving

Woonomgeving

Woning (43%)

* 37% bereid te huren indien geen geschikte woning gevonden kan worden in de regio
** 39% wenst 3 slaapkamers
*** 38% heeft geen voorkeur voor een nieuwbouw of bestaande woning
**** Alleen wonen levendig, samenwonen rustig / kindvriendelijk
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10.2.

Aanbevelingen

De onderstaande aanbevelingen hebben als doel de kansen voor koopstarters op de woningmarkt in
Westland te vergroten en het aanbod beter aan te laten sluiten op hun wensen. De aanbevelingen
van dit onderzoek worden gegeven naar aanleiding van de resultaten uit de enquête en interviews
met koopstarters in combinatie met de bevindingen van stakeholders op de Westlandse
woningmarkt uit de interviews.


Het wordt aanbevolen om in deze tijd, waar het aanbod aan woningen de vraag overtreft,
verdiepend onderzoek te doen naar wat potentiële kopers willen. Voor de groep
koopstarters in Westland kan dit onderzoek hiervoor de onderlegger zijn. Hierbij dient
onderscheid gemaakt te worden tussen starters die alleen gaan wonen en starters die gaan
samenwonen.



Samenwonende koopstarters hebben meer kans op de Westlandse woningmarkt dan
alleenstaanden. Dit komt doordat zij in de meeste gevallen over twee inkomens kunnen
beschikken. Zij wensen meestal een eengezins rijtjeswoning, waarvan er in Westland vanaf
circa €200.000,‐ een aanzienlijk aantal te koop wordt aangeboden. Veel van hen vinden het
belangrijk dat zij voor langere tijd in de woning kunnen blijven wonen en dat de woning
meegroeimogelijkheden biedt voor eventuele gezinsuitbreiding. Bij het ontwikkelen van
nieuwbouwwoningen is het aan te bevelen voorzieningen te treffen die het mogelijk maken
om gemakkelijk aanpassingen, bijvoorbeeld een uitbouw, te kunnen doen aan de woning.



De kansen voor alleenstaande koopstarters zijn in Westland kleiner dan samenwonende
starters. Onderzoek de mogelijkheden woningen aan te bieden voor alleenstaande starters
rond de €150.000,‐. Voor dat bedrag wensen starters in Westland een grootte tussen 50m²
en 100m² en doen hier meestal liever geen concessies in. Zij zien hun eerste woning als een
tussenstation en wensen binnen een korte periode weer te verhuizen. Het wordt aanbevolen
te kijken naar de mogelijkheden om te garanderen aan alleenstaande starters dat hun
woning binnen deze periode gemakkelijk doorverkocht kan worden.



Gemeente Westland heeft veel grondposities in bezit voor woningbouw op grote
uitleglocaties aan de randen van de kernen. Het is verstandiger om, met betrekking tot
starters, de focus te richten op de kleinschalige (herontwikkeling)projecten in de
dorpskernen. Deze locaties zijn populair onder jonge mensen omdat deze levendig en
dichtbij dagelijkse voorzieningen gelegen zijn. Vanwege de kleinschaligheid van dergelijke
projecten is de kans tevens groter dat deze sneller worden gerealiseerd.



De voorkeuren met betrekking tot de woonplaats verschillen per woonkern in Westland. Het
is aan te bevelen de bouw voor Westlandse starters voornamelijk te concentreren in
Naaldwijk en ’s‐Gravenzande. Dit zijn niet alleen de twee grootste kernen binnen de
gemeente, ook veel starters uit de eigen woonkern wensen hier te wonen (’s‐Gravenzande
79%, Naaldwijk 86%). Tevens geven veel starters uit andere woonkernen de eerste of tweede
voorkeur aan Naaldwijk gevolgd door ’s‐Gravenzande. Daarnaast hebben veel starters uit De
Lier en Maasdijk de wens in de woonplaats te blijven wonen waar zij zijn opgegroeid. In deze
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twee kernen is het aan te bevelen te bouwen voor eigen inwoners. Dit geldt voor zowel
alleenstaande als samenwonende starters.


Diverse partijen zien een oplossing door particuliere huurwoningen te realiseren. Het betreft
dan woningen net boven de sociale huurgrens van €664,66 per maand. Hierdoor krijgen
starters de kans een eerste tijdelijke stap te maken om op eigen benen te staan waarna zij na
een aantal jaar kunnen doorstromen naar een koopwoning. Op dit moment is het
vertrouwen laag bij de consumenten. Het voelt veiliger om een woning te huren in plaats van
te starten in een koopwoning met een zware hypotheek. Volgens het rapport van Companen
(2012b) is een maandelijkse huur tot ongeveer €800,‐ betaalbaar voor starters met een
middeninkomen. Het zou in veel gevallen verstandiger zijn voor starters als ze flexibeler
kunnen beginnen met zelfstandig wonen. 37 Procent van de potentiële starters uit dit
onderzoek geven aan bereid te zijn tijdelijk in een huurwoning te wonen als tussenstap naar
de gewenste koopwoning.



De woonvisie van Gemeente Westland dateert uit 2008, nog voor de financiële crisis. De
beleidsstukken zouden moeten worden geactualiseerd. Het is echter wel van belang om
rekening te houden met de demografische ontwikkelingen in gemeente Westland in de
toekomst. Starters in Westland nemen bij het zoeken naar een woning zowel nieuwbouw als
bestaande woningen mee in hun overweging. Bij het actualiseren van de
woningprogrammering van Westland dient, naast het nieuwbouwaanbod, in kaart gebracht
te worden welk bestaand aanbod aantrekkelijk is voor starters.



Om de woningportefeuille aan te laten sluiten op de vraag woningvraag van de toekomst zijn
woningcorporaties genoodzaakt een deel van de woningen te verkopen. In landelijke
gebieden zal er vanwege de vergrijzing steeds meer vraag zijn naar woningen voor ouderen.
De verkoop van woningen van de woningcorporaties vergroot het aanbod goedkope
koopwoningen voor starters. Dit maakt de kansen voor starters groter om een woning te
kunnen kopen. Het heeft de aanbeveling te kijken naar de mogelijkheden om andere
koopvormen aan te bieden aan starters, zoals slim kopen of het te woon aanbieden.
Hierdoor wordt de drempel voor starters nog lager om een eigen koopwoning aan te
schaffen. Ook kan er gekeken worden naar mogelijkheden om (alleenstaande) starters een
woning te huur aan te bieden met de mogelijkheid om het in een later stadium te kopen.
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10.3.

Terugblik onderzoek

Terugkijkend kan geconcludeerd worden dat het eindresultaat van het onderzoek een bijdrage heeft
geleverd aan het inzichtelijk maken van de woonwensen en concessies in de woonwensen van
koopstarters op de woningmarkt in Westland. Ook de situatie van koopstarters in de gemeente is
met dit rapport beter in beeld gebracht. De uitkomsten uit de literatuurstudie, de enquête en de
interviews beantwoorden de onderzoeksvragen vanuit de probleemstelling.
Het onderwerp van dit onderzoek, starters op de woningmarkt, is erg actueel. Het nieuwe
regeerakkoord, dat onder andere veranderingen in overheidsmaatregelen en wijziging van
regelgeving met betrekking tot hypotheken tot gevolg heeft gehad, is tijdens de uitvoering van dit
onderzoek van invloed geweest op de inhoud. Daarnaast hebben tevens de lokale ontwikkelingen in
Westland, zoals het vertrek van de verantwoordelijke wethouder en de aangekondigde verkoop van
corporatiewoningen invloed gehad.
In het kwalitatieve onderzoek naar de woningmarkt in Westland zijn ook stakeholders vanuit de
Gemeente geïnterviewd. Hierbij was het belangrijk de zienswijze op de woningmarkt en koopstarters
vanuit de Gemeente objectief mee te nemen. Voornamelijk bij het formuleren van de aanbevelingen
aan de Gemeente is het van belang hun zienswijze niet te veel over te nemen. De resultaten uit
literatuur en de interviews en enquêtes onder koopstarters hebben voor genoeg input gezorgd om
dat te voorkomen.
Onder de potentiële starters is het lastig een inschatting te maken in hoeverre de respondenten
tussen het droombeeld en aspiratiebeeld in zitten. Dit kan invloed hebben op de woonwensen en in
welke mate de respondenten bereid zijn er concessies in te doen.
De actualiteit van het onderwerp, de betrokkenheid van stakeholders en de onderzoekspopulatie bij
de startersproblematiek zorgden voor voldoende uitdaging om dit onderzoek uit te voeren.
Inmiddels is het rapport een aantal malen onder grote belangstelling gepresenteerd binnen
verschillende afdelingen van Gemeente Westland, waaronder aan de wethouder en in de raadszaal.
Voornamelijk de gewenste eigendomsvorm, prijs, woningtype, woonplaats en de concessies die
Westlandse starters hierin bereid zijn te doen zijn voor Gemeente Westland van belang om beleid te
maken. Hopelijk kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de actualisatie van het toekomstig
woningbouwprogramma voor Westland en het behouden van deze groep voor de gemeente.

afstudeerscriptie

120

10.4.

Aanbevelingen vervolgonderzoek

Dit onderzoek is ingegaan op de woonwensen, concessies in woonwensen en de beïnvloedende
factoren hierop van koopstarters. De respondenten uit dit onderzoek komen voornamelijk uit het
woningzoekendenregister nieuwbouwkoopwoningen van Gemeente Westland. Deze starters staan
hierin ingeschreven omdat zij (op termijn) geïnteresseerd zijn in een koopwoning in Westland. Er zijn
ook koopstarters die de wens hebben/hadden om te vertrekken uit de gemeente. Wellicht zijn
starters met deze wens in mindere mate bereikt in het kwantitatieve onderzoek. Het is daarom aan
te bevelen om onderzoek te doen naar starters die vertrekken uit de gemeente. Hierbij zou de vraag
beantwoord moeten worden of zij vertrekken vanwege het aanbod of vanwege andere redenen.
Als we kijken naar de problematiek die dit onderzoek behandeld dan zijn de volgende onderwerpen
interessant om een vervolgonderzoek naar te doen:


Een belangrijke variabele op woonwensen en concessies in woonwensen zijn de financiële
middelen van starters. Bijna elke persoons‐/huishoudvariabele heeft een relatie tot de
financiële middelen van starters. Specifieker onderzoek naar de financiële middelen van
starters zou interessant kunnen zijn om deze groep beter tegemoet te kunnen komen in de
woonwensen binnen hun financiële mogelijkheden. Wellicht kunnen deze data via
hypotheekverstrekkers verkregen worden. Tevens kan, om specifieker in te kunnen gaan op
de financiële middelen van individuele koopstarters, diepte‐interviews een geschikte
methode zijn.



De huidige financiële crisis is van invloed op de woningmarkt. Welke invloed dit heeft
specifiek op het gedrag van koopstarters en hun woonwensen is nog niet helder in beeld
gebracht. Het is aan te bevelen vervolgonderzoek te doen naar de invloed van de
onzekerheden in de economische situatie van starters op hun woonwensen. Wanneer deze
inzichtelijk zijn kunnen er effectievere maatregelen genomen worden door overheden en
andere stakeholders.



Dit onderzoek is ingegaan op de woonwensen van koopstarters. Een gedeelte van de starters
in Nederland en Westland heeft de wens om zijn eerste zelfstandige woning te huren. In dit
onderzoek heeft een gedeelte van de koopstarters aangegeven een huurwoning te
overwegen wanneer een geschikte woning in het woningaanbod ontbreekt. Het wordt
aanbevolen om onderzoek te doen naar de woonwensen van huurstarters.



Verdiepend onderzoek naar het woningkeuzeproces van starters zal tevens een interessante
aanvulling zijn op de kennis over deze doelgroep. Hierbij is het interessant te onderzoeken
onder welke omstandigheden starters een woning besluiten te kopen en onder welke
omstandigheden zij een woning besluiten te gaan huren.



Dit onderzoek gaat voornamelijk in op starters in landelijke gebieden. Om een zo volledig
mogelijk beeld te hebben van de woonwensen en concessies in woonwensen van starters in
Nederland heeft het de aanbeveling verdiepend onderzoek naar starters in stedelijke
gebieden.
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Bijlage I:

Geïnterviewde stakeholders

Overzicht geïnterviewde stakeholders

Organisatie
Hulsebosch Makelaardij
Bouhuisen Groep
Woningcorporatie Arcade
Stadsregio Haaglanden
Gemeente Westland
Gemeente Westland
Gemeente Westland
Gemeente Westland

Bijlage II:

Afdeling / Functie
Makelaar / hypotheekadviseur
Projectontwikkelaar
Woningconsulent
Afdeling Volkshuisvesting
afdeling Volkshuisvesting
afdeling Planontwikkeling
Afdeling planontwikkeling /CPO
College van Burgemeester en
Wethouders

Datum
30‐08‐2012
04‐09‐2012
12‐09‐2012
14‐09‐2012
24‐04‐2012 / 20‐09‐2012
06‐09‐2012
17‐09‐2012
27‐09‐2012

Maximale hypotheekbedrag per bruto jaarinkomen

Maximale hypotheekbedrag per bruto jaarinkomen 30‐11‐2012

Bruto jaarinkomen
Eén inkomen
€ 20.000
€ 25.000
€ 30.000
€ 35.000
€ 40.000
€ 45.000
€ 50.000
Twee inkomens
€ 30.000
€ 35.000
€ 40.000
€ 45.000
€ 50.000
€ 55.000
€ 60.000
€ 65.000
€ 70.000
€ 75.000
€ 80.000

Maximale hypotheekbedrag
Vereniging Eigen Huis
Rabobank
ABN Amro
€
€
€
€
€
€
€

71.200
111.300
133.500
155.800
184.000
207.000
237.000

€
€
€
€
€
€
€

71.200
111.300
133.500
155.800
184.000
207.000
237.000

€
€
€
€
€
€
€

71.234
111.303
133.563
155.824
181.112
207.112
237.387

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

93.400
124.600
142.400
200.300
222.600
244.800
267.100
289.300
322.000
345.000
379.900

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

93.400
124.600
142.400
200.300
222.600
244.800
267.100
289.300
322.000
345.000
379.900

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

93.494
124.659
142.468
200.345
222.606
244.866
267.127
289.388
316.813
345.128
379.855

Uitgangspunten:
 Annuïteiten hypotheek
 10 jaar rentevast
Bronnen:
 http://www.eigenhuis.nl/webwinkel/hypotheekservice/maximale‐hypotheek/
 https://www.rabobank.nl/adviseren/hypotheekberekeningdetail/context/default?w=w725
 https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/maximale‐hypotheek‐berekenen.html
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Bijlage III:

Kruistabellen kwantitatief onderzoek

8.1 Woonwensen
Belangrijkste in woningkeuze
χ²=6,06; df=2; p=0.048
Woonplaats

Potentieel

Steekproef
Verwachting

Woonomgeving

Steekproef
Verwachting

Woning

Steekproef
Verwachting

Totaal

Steekproef
Verwachting

Woningtype
χ²=7,43 df=1 p=0.006

Reeds verhuisd

Totaal

72

28

100

74,1

25,9

100,0

55

9

64

47,4

16,6

64,0

96

41

137

101,5

35,5

137,0

223

78

301

223,0

78,0

301,0

Potentieel

Reeds verhuisd

Totaal

74

50

124

Meergezinswoning

Steekproef
Verwachting

85,0

39,0

124,0

Eengezinswoning

Steekproef

144

50

194

133,0

61,0

194,0

Totaal

Steekproef

218

100

318

218,0

100,0

318,0

28

6

34

Potentieel

Reeds verhuisd

179

70

249

174,0

75,0

249,0

56

21

77

53,8

23,2

77,0

11

15

26

Verwachting

Verwachting
Weet niet / geen voorkeur

Steekproef

Onderhoudsniveau
χ²=10,17; df=2; p=0.006
Goed onderhouden

Steekproef

Redelijk onderhouden

Steekproef

Verwachting

Verwachting

Totaal

Matig onderhouden / geen voorkeur

Steekproef
Verwachting

18,2

7,8

26,0

Totaal

Steekproef

246

106

352

246,0

106,0

352,0

Potentieel

Reeds verhuisd

42

32

74

51,7

22,3

74,0

99

46

145

101,3

43,7

145,0

Verwachting

Bestaand of nieuwbouw
χ²=11,43; df=2; p=0.003
Bestaande bouw

Steekproef
Verwachting

Nieuwbouw

Steekproef
Verwachting

Weet niet / geen voorkeur

Totaal

Totaal

Steekproef

105

28

133

Verwachting

92,9

40,1

133,0

Steekproef
Verwachting
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106

352

246,0

106,0

352,0
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Periode bewoning
χ²=28,98; df=3; p=0.000
Tot 3 jaar

Potentieel

Steekproef
Verwachting

tussen 3 en 6 jaar

Steekproef
Verwachting

tussen 6 en 12 jaar

Steekproef
Verwachting

Reeds verhuisd

Totaal

13

24

37

25,9

11,1

37,0

91

43

134

93,6

40,4

134,0

95

22

117

81,8

35,2

117,0

47

17

64

langer dan 12 jaar

Steekproef
Verwachting

44,7

19,3

64,0

Totaal

Steekproef

246

106

352

246,0

106,0

352,0

Potentieel

Reeds verhuisd

49

20

69

Verwachting

48,2

20,8

69,0

Steekproef

139

38

177

123,7

53,3

177,0

Verwachting

Meegroeimogelijkheden
χ²=20,76; df=3; p=0.000
Veel mogelijkheden

Redelijke mogelijkheden

Steekproef

Verwachting
Geringe / geen mogelijkheden

Steekproef
Verwachting

Weet niet / geen voorkeur

Steekproef
Verwachting

Totaal

Steekproef
Verwachting

Toilet in badkamer
χ²=8,22; df=1; p=0.004
Nee

Steekproef
Verwachting

Ja

Steekproef
Verwachting

Totaal

Steekproef
Verwachting

Grote achtertuin
χ²=5,32; df=1; p=0.021
Nee

Steekproef
Verwachting

Ja

Steekproef

Totaal

Steekproef

Verwachting

Verwachting
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Totaal

38

38

177

53,1

22,9

76,0

20

10

30

21,0

9,0

30,0

246

106

352

246,0

106,0

352,0

Potentieel

Reeds verhuisd

Totaal

73

43

116

84,2

31,8

116,0

173

50

223

161,8

61,2

223,0

246

93

339

246,0

93,0

339,0

Potentieel

Reeds verhuisd

Totaal

98

50

148

107,4

40,6

148,0

148

43

191

138,6

52,4

191,0

246

93

339

246,0

93,0

339,0
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Kleine voortuin
χ²=10,00; df=1; p=0.002

Potentieel

Steekproef

Nee

Verwachting

Reeds verhuisd

Totaal

145

72

217

157,5

59,5

217,0

Ja

Steekproef

101

21

122

Verwachting

88,5

33,5

122,0

Totaal

Steekproef

246

93

339

246,0

93,0

339,0

Potentieel

Reeds verhuisd

Verwachting

Verschillende bouwtypen in wijk
χ²=3,94; df=1; p=0.047
Steekproef

Nee

Verwachting
Ja

Steekproef

Totaal

168

74

242

175,0

67,0

242,0

67

16

83

Verwachting

60,0

23,0

83,0

Steekproef

235

90

325

235,0

90,0

325,0

Potentieel

Reeds verhuisd

149

69

218

157,6

60,4

218,0

86

21

107

Verwachting

Verschillende prijsklassen in wijk
χ²=5,18; df=1; p=0.023
Steekproef

Nee

Totaal

Verwachting

Totaal

Ja

Steekproef
Verwachting

77,4

29,6

107,0

Totaal

Steekproef

235

90

325

235,0

90,0

325,0

Verwachting

Park in de wijk
χ²=13,28; df=1; p=0.000
Nee

Potentieel

Steekproef
Verwachting

Reeds verhuisd

Totaal

156

78

234

169,2

64,8

234,0

79

12

91

Ja

Steekproef
Verwachting

65,8

25,2

91,0

Totaal

Steekproef

235

90

325

235,0

90,0

325,0

Verwachting

Plantsoenen in de wijk
χ²=5,22; df=1; p=0.022
Nee

Steekproef
Verwachting

Ja

Steekproef
Verwachting

Totaal

Steekproef
Verwachting
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Potentieel

Reeds verhuisd

Totaal

146

68

214

154,7

59,3

214,0

89

22

111

80,3

30,7

111,0

235

90

325

235,0

90,0

325,0

129

Veel water in de wijk
χ²=7,02; df=1; p=0.008
Nee

Potentieel

Steekproef
Verwachting

Reeds verhuisd

Totaal

171

78

249

180,0

69,0

249,0

64

12

76

Ja

Steekproef
Verwachting

55,0

21,0

76,0

Totaal

Steekproef

235

90

325

235,0

90,0

325,0

Potentieel

Reeds verhuisd

Verwachting

Speelplaatsen in de wijk
χ²=16,33; df=1; p=0.000
Nee

Steekproef
Verwachting

Ja

Totaal

134

73

207

149,7

57,3

207,0

Steekproef

101

17

118

Verwachting

85,3

32,7

118,0

Steekproef

235

90

325

235,0

90,0

325,0

Potentieel

Reeds verhuisd

173

78

251

181,5

69,5

251,0

62

12

74

Verwachting

Levendige wijk
χ²=6,30; df=1; p=0.012
Nee

Totaal

Steekproef
Verwachting

Totaal

Ja

Steekproef
Verwachting

53,5

20,5

74,0

Totaal

Steekproef

235

90

325

235,0

90,0

325,0

Potentieel

Reeds verhuisd

125

70

195

Verwachting

Goede verkeersveiligheid in de wijk
χ²=16,39; df=1; p=0.000
Nee

Steekproef
Verwachting

Totaal

141,0

54,0

195,0

Ja

Steekproef

110

20

130

Verwachting

94,0

36,0

130,0

Totaal

Steekproef

235

90

325

235,0

90,0

325,0

Potentieel

Reeds verhuisd

46

45

91

Verwachting

65,8

25,2

91,0

Steekproef

189

45

234

169,2

64,8

234,0

Verwachting

Weinig criminaliteit in de wijk
χ²=29,88; df=1; p=0.000
Nee

Ja

Steekproef

Verwachting
Steekproef
Verwachting
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Totaal

235

90

325

235,0

90,0

325,0
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Veel contact met directe buren
χ²=7,37; df=1; p=0.007

Potentieel

Steekproef

Nee

Verwachting

Reeds verhuisd

Totaal

179

79

258

187,7

70,3

258,0

56

9

65

Ja

Steekproef
Verwachting

47,3

17,7

65,0

Totaal

Steekproef

235

88

323

235,0

88,0

323,0

Verwachting

Af en toe contact met buurtbewoners
χ²=16,60; df=1; p=0.000
Nee

Potentieel

Steekproef
Verwachting

Ja

Steekproef

Totaal

Steekproef

Verwachting

Verwachting

Dezelfde type mensen in de wijk
χ²=6,28; df=1; p=0.012
Nee

Totaal

56

146

106,2

39,8

146,0

145

32

177

128,8

48,2

177,0

235

88

323

235,0

88,0

323,0

Steekproef

Totaal

59

180

131,0

49,0

180,0

114

29

143

104,0

39,0

143,0

Steekproef
Verwachting

Reeds verhuisd

121

Steekproef
Verwachting

Totaal

90

Potentieel

Verwachting
Ja

Reeds verhuisd

235

88

323

235,0

88,0

323,0

8.3 Concessies
Concessie Ligging buitenruimte
χ²=13,54; df=2; p=0.001
(liever) geen concessie

Potentieel

Steekproef
Verwachting

neutraal

Steekproef
Verwachting

Reeds verhuisd

Totaal

97

57

154

111,2

42,8

154,0

76

22

98

70,8

27,2

98,0

61

11

72

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwachting

52,0

20,0

72,0

Totaal

Steekproef

234

90

324

234,0

90,0

324,0

Verwachting
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Concessie Buitenruimte
χ²=6,27; df=2; p=0.044
(liever) geen concessie

Potentieel

Steekproef
Verwachting

neutraal

Totaal

102

53

155

111,7

43,3

155,0

79

25

104

74,9

29,1

104,0

51

12

63

Steekproef
Verwachting

Reeds verhuisd

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwachting

45,4

17,6

63,0

Totaal

Steekproef

232

90

322

232,0

90,0

322,0

Verwachting

Concessie Buitenkozijnen
χ²=10,32; df=2; p=0.006
(liever) geen concessie

Potentieel

Steekproef
Verwachting

neutraal

Totaal

Steekproef
Verwachting

Concessie Bouwstijl
χ²=7,10; df=2; p=0.029
(liever) geen concessie

Steekproef

Steekproef
Verwachting

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwachting

Totaal

Steekproef
Verwachting

Concessie Meegroeimogelijkheden
χ²=18,59; df=2; p=0.000
(liever) geen concessie

72,9

28,1

101,0

84

23

107

77,3

29,7

107,0

89

27

116

83,8

32,2

116,0

234

90

324

234,0

90,0

324,0

Reeds verhuisd

Steekproef

Steekproef
Verwachting

Totaal

101

53

154

111,4

42,6

154,0

73

22

95

68,7

26,3

95,0

59

14

73

52,8

20,2

73,0

233

89

322

233,0

89,0

322,0

Potentieel

Verwachting
neutraal

101

Potentieel

Verwachting
neutraal

40

Steekproef
Verwachting

Totaal

61

Steekproef
Verwachting

(eventueel) bereid tot concessie

Reeds verhuisd

Reeds verhuisd

Totaal

79

54

133

96,1

36,9

133,0

94

23

117

84,5

32,5

117,0

61

13

74

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwachting

53,4

20,6

74,0

Totaal

Steekproef

234

90

324

234,0

90,0

324,0

Verwachting
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Concessie Periode bewoning
χ²=22,59; df=2; p=0.000
(liever) geen concessie

Potentieel

Steekproef
Verwachting

neutraal

(eventueel) bereid tot concessie

Totaal

63

49

112

31,1

112,0

89

25

114

82,3

31,7

114,0

82

16

98

Verwachting

Steekproef

70,8

27,2

98,0

Steekproef

234

90

324

234,0

90,0

324,0

Verwachting

Concessie Nieuwbouw of bestaand
χ²=26,30; df=2; p=0.000
(liever) geen concessie

Potentieel

Steekproef
Verwachting

neutraal

Totaal

80,9

Steekproef
Verwachting

Reeds verhuisd

Steekproef
Verwachting

Reeds verhuisd

Totaal

58

49

107

77,3

29,7

107,0

89

18

107

77,3

29,7

107,0

87

23

110

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwachting

79,4

30,6

110,0

Totaal

Steekproef

234

90

324

234,0

90,0

324,0

Verwachting

Concessie Prijs
χ²=7,023; df=2; p=0.030
(liever) geen concessie

Potentieel

Steekproef
Verwachting

neutraal

Totaal

106

64

170

122,8

47,2

170,0

79

17

96

69,3

26,7

96,0

49

9

58

Steekproef
Verwachting

Reeds verhuisd

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwachting

41,9

16,1

58,0

Totaal

Steekproef

234

90

324

234,0

90,0

324,0

Verwachting

Concessie Bebouwing in de wijk
χ²=15,28; df=2; p=0.000
(liever) geen concessie

Potentieel

Steekproef
Verwachting

neutraal

Steekproef
Verwachting

Reeds verhuisd

Totaal

65

45

110

79,6

30,4

110,0

88

21

109

78,9

30,1

109,0

70

19

89

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwachting

64,4

24,6

89,0

Totaal

Steekproef

223

85

308

223,0

85,0

308,0

Verwachting
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Concessie Openbare ruimte
χ²=21,39; df=2; p=0.000
(liever) geen concessie

Potentieel

Steekproef
Verwachting

neutraal

(eventueel) bereid tot concessie

Totaal

59

46

105

75,9

29,1

105,0

101

21

122

Verwachting

88,2

33,8

122,0

62

18

80

Verwachting

Steekproef

57,9

22,1

80,0

Steekproef

222

85

307

222,0

85,0

307,0

Concessie Levendige of rustige wijk
χ²=19,19; df=2; p=0.000

Potentieel

Steekproef
Verwachting

neutraal

Totaal

Steekproef

Verwachting

(liever) geen concessie

Reeds verhuisd

Steekproef
Verwachting

Reeds verhuisd

Totaal

78

53

131

94,7

36,3

131,0

93

18

111

80,3

30,7

111,0

51

14

65

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwachting

47,0

18,0

65,0

Totaal

Steekproef

222

85

307

222,0

85,0

307,0

Verwachting

Concessie Contact met buren
χ²=14,32; df=2; p=0.001
(liever) geen concessie

Potentieel

Steekproef
Verwachting

neutraal

Totaal

83

52

135

97,6

37,4

135,0

86

22

108

78,1

29,9

108,0

53

11

64

Steekproef
Verwachting

Reeds verhuisd

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwachting

46,3

17,7

64,0

Totaal

Steekproef

222

85

307

222,0

85,0

307,0

Verwachting

Concessie Parkeren
χ²=11,43; df=2; p=0.003
(liever) geen concessie

Potentieel

Steekproef
Verwachting

neutraal

Steekproef
Verwachting

Reeds verhuisd

Totaal

108

59

167

120,9

46,1

167,0

79

20

99

71,7

27,3

99,0

36

6

42

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwachting

30,4

11,6

42,0

Totaal

Steekproef

223

85

308

223,0

85,0

308,0

Verwachting
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8.3.3 Verschillen tussen financiële mogelijkheden en woonwensen en concessies
Bestaande‐ of nieuwbouw reeds verhuisd
χ²=11,38; df=1; p<0.005

gerealiseerd

Bestaand

steekproef

Nieuw

steekproef

Totaal

Wens

70

32

58,8

43,2

36

46

verwachting

47,2

34,8

steekproef

106

78

106,0

78,0

0

28

verwachting

verwachting
Weet niet / geen voorkeur

Steekproef

Eén wastafel in de badkamer reeds verhuisd
χ²=15,04; df=1; p<0.005
nee

gerealiseerd

steekproef
verwachting

ja

steekproef
verwachting

Totaal

steekproef
verwachting

steekproef
verwachting

ja

steekproef
verwachting

Totaal

steekproef
verwachting

steekproef
verwachting

ja

steekproef
verwachting

Totaal

51
38,0

68

42

55,0

55,0

93

93

93,0

93,0

Wens

55

76

65,5

65,5

33

12

22,5

22,5

88

88

88,0

88,0

gerealiseerd

Mensen in verschillende levensfasen reeds verhuisd
χ²=18,66; df=1; p<0.01
nee

25
38,0

gerealiseerd

Verschillende typen mensen reeds verhuisd
χ²=13,17; df=1; p<0.005
nee

Wens

steekproef
verwachting
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Wens

53

78

65,5

65,5

35

10

22,5

22,5

88

88

88,0

88,0
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9.1 Verschillen tussen financiële mogelijkheden en woonwensen en concessies
Prijsklasse
χ²=44,31; df=1 p=0,000
Tot €200.000,‐

Laag inkomen

Steekproef
Verwacht

Vanaf €200.000,‐

Steekproef
Verwacht

Totaal

Steekproef
Verwacht

Weet niet / geen voorkeur

Steekproef

Woningtype
χ²=13,95; df=1 p=0,000
Meergezinswoning

Totaal

226

97,0

129,0

226,0

7

5

12

Hoog inkomen

Totaal

60,3

76,7

137,0

106

135

241

106,0

135,0

241,0

12

12

24

Steekproef

Laag inkomen

Steekproef

Steekproef

Steekproef

Steekproef

Steekproef

Steekproef

Steekproef

Steekproef

Totaal

78

47

125

69,2

125,0

34

92

126

56,2

69,8

126,0

112

139

251

112,0

139,0

251,0

6

8

14

Hoog inkomen

Totaal

44

8

10

37

47

8

17

38

55

0

Weet niet / wil
niet zeggen

34

18

52

24,1

27,9

52,0

43

43

86

39,8

46,2

86,0

17

48

65

30,1

34,9

65,0

94

109

203

94,0

109,0

203,0

24

38

52
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Weet niet / wil
niet zeggen

55,8

Laag inkomen

Steekproef

Hoog inkomen

16

Weet niet / wil
niet zeggen

Steekproef

Verwacht
Weet niet / geen voorkeur

89,0

129

Verwacht

Verwacht
Totaal

50,8

97

137

Verwacht
Meer dan 100m²

38,2

104,0

Verwacht
Tussen 75m² tot 100m²

89

91

Grootte woning
χ²=18,70; df=2 p=0,000
Minder dan 75m²

137,0

75

58,3

Verwacht
Weet niet / geen voorkeur

78,2

14

46

Verwacht
Totaal

58,8

45,7

Steekproef

Verwacht
3 of meer slaapkamers

137

104

Aantal slaapkamers
χ²=31,85; df=1 p=0,000
1 of 2 slaapkamers

54

44

Verwacht
Weet niet / geen voorkeur

Weet niet / wil
niet zeggen

60

Verwacht
Eengezinswoning

Totaal

83

Laag inkomen

Steekproef

Hoog inkomen

6

12

19

37

18

136

Periode bewoning
χ²=11,11; df=3 p=0,011
Tot 3 jaar

Laag inkomen

Steekproef
Verwacht

tussen 3 en 6 jaar

Steekproef
Verwacht

tussen 6 en 12 jaar

Steekproef

Totaal

46

Verwacht

20,5

25,5

46,0

Steekproef

118

147

265

118,0

147,0

265,0

Laag inkomen

Steekproef

48,1

59,9

108,0

82

75

157

Verwacht

69,9

87,1

157,0

Steekproef

118

147

265

118,0

147,0

265,0

Steekproef

Laag inkomen

Hoog inkomen

Totaal

Steekproef

104

110

214

95,3

118,7

214,0

Steekproef

14

37

51

22,7

28,3

51,0

118

147

265

118,0

147,0

265,0

Laag inkomen

Steekproef

Steekproef

Steekproef
Verwacht
Steekproef
Verwacht

Hoog inkomen

Totaal

21

11

55

31

24

55

40

15

55

Weet niet / wil
niet zeggen

41

81

122

54,6

67,4

122,0

46

40

86

38,5

47,5

86,0

28

21

49

21,9

27,1

49,0

115

142

257

115,0

142,0

257,0
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Weet niet / wil
niet zeggen

Verwacht
Steekproef

2

Weet niet / wil
niet zeggen
108

Verwacht

Totaal

Totaal

72

Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

Hoog inkomen

36

Concessie grootte woning
χ²=11,83; df=2 p=0,003

neutraal

104
104,0

34

Verwacht

(liever) geen concessie

48
57,7

12

Steekproef

Verwacht
Totaal

56
46,3

86

Meerdere wastafels in badkamer
χ²=7,46; df=1 p=0,006

Ja

29
29,0

86,0

Verwacht

Nee

14
16,1

51

Verwacht

Totaal

15
12,9

47,7

Eén wastafel in badkamer
χ²=9,25; df=1 p=0,002

Ja

Weet niet / wil
niet zeggen

35

Verwacht

Nee

Totaal

38,3

Verwacht
langer dan 12 jaar

Hoog inkomen

26

23

1

50
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Concessie aantal slaapkamers
χ²=6,60; df=2 p=0,037
(liever) geen concessie

Laag inkomen

Steekproef
Verwacht

neutraal

Steekproef
Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

Totaal

Steekproef

114

143

257

114,0

143,0

257,0

Laag inkomen

Steekproef

Steekproef

Steekproef

Totaal

18

62

80

35,6

44,4

80,0

49

36

85

37,9

47,1

85,0

47

44

91

50,5

91,0

Steekproef

114

142

256

114,0

142,0

256,0

Laag inkomen

Steekproef

Steekproef

Hoog inkomen

Totaal

26

57

83

37,0

46,0

83,0

43

46

89

49,4

89,0

45

39

84

Verwacht

37,4

46,6

84,0

Steekproef

114

142

256

114,0

142,0

256,0

Laag inkomen

Steekproef
Verwacht

Totaal

31

68

99

54,9

99,0

49

44

93

41,4

51,6

93,0

34

30

64

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwacht

28,5

35,5

64,0

Totaal

Steekproef

114

142

256

114,0

142,0

256,0

Verwacht

afstudeerscriptie

4

50

20

17

13

50

20

18

12

50

Weet niet / wil
niet zeggen

44,1

Steekproef
Verwacht

Hoog inkomen

16

Weet niet / wil
niet zeggen

39,6

Steekproef

30

Weet niet / wil
niet zeggen

40,5

Concessie meegroeimogelijkheden
χ²=11,42; df=2 p=0,003

neutraal

Hoog inkomen

Verwacht

Verwacht

(liever) geen concessie

77
77,0

Steekproef

Verwacht

Totaal

37
42,8

51

Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

40
34,2

51,0

Concessie periode bewoning
χ²=9,16; df=2 p=0,010

neutraal

129
129,0

24

Verwacht

(liever) geen concessie

82
71,8

28,4

Verwacht

Totaal

47
57,2

27

Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

Weet niet / wil
niet zeggen

22,6

Concessie nieuwbouw of bestaand
χ²=23,51; df=2 p=0,000

neutraal

Totaal

Verwacht

Verwacht

(liever) geen concessie

Hoog inkomen

24

18

8

50

138

Concessie buitenruimte
χ²=14,64; df=2 p=0,001
(liever) geen concessie

Laag inkomen

Steekproef
Verwacht

neutraal

Steekproef
Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

Totaal

Steekproef

113

142

255

113,0

142,0

255,0

Laag inkomen

Steekproef

Steekproef

Steekproef

83

131

72,9

131,0

43

34

77

34,2

42,8

77,0

26

49

27,3

49,0

Steekproef

114

143

257

114,0

143,0

257,0

Steekproef

Steekproef

Hoog inkomen

Totaal

43

83

126

55,9

70,1

126,0

39

37

76

42,3

76,0

32

23

55

Verwacht

24,4

30,6

55,0

Steekproef

114

143

257

114,0

143,0

257,0

Steekproef

Laag inkomen

Steekproef

Steekproef

Hoog inkomen

Totaal

37

76

113

50,8

62,2

113,0

42

36

78

43,0

78,0

36

29

65

Verwacht

29,2

35,8

65,0

Steekproef

115

141

256

115,0

141,0

256,0

Verwacht
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3

49

28

16

6

50

29

17

3

49

Weet niet / wil
niet zeggen

35,0

Steekproef

17

Weet niet / wil
niet zeggen

33,7

Verwacht

Totaal

48
58,1

Laag inkomen

29

Weet niet / wil
niet zeggen

23

Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

Totaal

21,7

Concessie afstand tot werk
χ²=11,09; df=2 p=0,004

neutraal

Hoog inkomen

Verwacht

Verwacht

(liever) geen concessie

84
84,0

Steekproef

Verwacht

Totaal

38
46,8

58

Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

46
37,2

58,0

Concessie locatie
χ²=7,41; df=2 p=0,025

neutraal

113
113,0

26

Verwacht

(liever) geen concessie

78
62,9

32,3

Verwacht

Totaal

35
50,1

32

Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

Weet niet / wil
niet zeggen

25,7

Concessie ligging buitenruimte
χ²=12,16; df=2 p=0,002

neutraal

Totaal

Verwacht

Verwacht

(liever) geen concessie

Hoog inkomen

25

19

6

50
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9.2 Verband tussen bereikbaar woningaanbod met woonwensen en concessies
Wens en aanbod grootte

Wens

%

46

Minder dan 75m²

Aanbod

19,3%

%

162

Verwacht

14,9%

χ²

35,5

3,13

Tussen 75m² tot 100m²

99

41,6%

319

29,3%

69,8

12,17

Meer dan 100m²

93

39,1%

606

55,7%

132,7

11,87

238

100,0%

1087

100,0%

238,0

27,16

87

‐

‐

‐

‐

‐

Totaal
Weet niet / geen voorkeur

Wens en aanbod prijsklassen

Wens

%

Aanbod

%

Verwacht

χ²

36

12,2%

47

4,3%

12,8

42,36

Tussen €150.000,‐ tot €200.000,‐

126

42,7%

301

27,7%

81,7

24,04

Tussen €200.000,‐ tot €250.000,‐

107

36,3%

355

32,7%

96,3

1,18

26

8,8%

384

35,3%

104,2

58,70

295

100,0%

1087

100,0%

295,0

126,28

22

‐

‐

‐

‐

‐

Tot €150.000,‐

Meer dan €250.000,‐
Totaal
Weet niet / geen voorkeur

9.3 Persoons‐ en huishoudvariabelen met woonwensen en concessies
9.3.1 Alleen‐ en samenwonenden
Inkomen
χ²=41,74; df=1; p=0,000
Laag inkomen

Alleen wonen

Samen wonen

60

30

90

36,6

53,4

90,0

33

106

139

56,4

82,6

139,0

93

136

229

93,0

136,0

229,0

9

32

41

Alleen wonen

Samen wonen

Steekproef
Verwacht

Hoog inkomen

Steekproef
Verwacht

Totaal

Steekproef
Verwacht

Weet niet / wil niet zeggen

Steekproef

Prijsklasse
χ²=49,35; df=2; p=0,000
Tot €150.000,‐

Steekproef
Verwacht

Tussen €150.000,‐ tot €200.000,‐

Steekproef
Verwacht

Meer dan €200.000,‐

Steekproef
Verwacht

Totaal

Steekproef

Weet niet / geen voorkeur

Steekproef

Verwacht
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Totaal

Weet niet

Totaal

28

8

36

14

Weet niet

21

14

35

11,8

23,2

35,0

52

52

104

34,9

69,1

104,0

14

106

120

40,3

79,7

120,0

87

172

259

87,0

172,0

259,0

4

8

12

1

22

13

36

10

140

Woningtype
χ²=78,85; df=1; p=0,000

Alleen wonen

Steekproef

Meergezinswoning

Verwacht
Eengezinswoning

Steekproef
Verwacht

Totaal

Steekproef

71

36

107

37,0

70,0

107,0

23

142

165

57,0

108,0

165,0

178

272

178,0

272,0

12

15

27

Alleen wonen

Samen wonen

79

47

126

44,5

81,5

126,0

22

138

160

Steekproef

1 of 2 slaapkamers

Weet niet

94

Steekproef

Aantal slaapkamers
χ²=73,93; df=1; p=0,000

Totaal

94,0

Verwacht
Weet niet / geen voorkeur

Samen wonen

Verwacht

Totaal

Steekproef
Verwacht

56,5

103,5

160,0

Totaal

Steekproef

101

185

286

101,0

185,0

286,0

Weet niet / geen voorkeur

Steekproef

5

8

13

Alleen wonen

Samen wonen

Grootte woning
χ²=38,06; df=2; p=0,000
Steekproef

Minder dan 75m²

Verwacht
Tussen 75m² tot 100m²

Steekproef
Verwacht

Meer dan 100m²

Steekproef
Verwacht

Totaal

Steekproef

Weet niet / geen voorkeur

Steekproef

Verwacht

Periode bewoning
χ²=31,27; df=2; p=0,000
Tot 3 jaar

Alleen wonen

Steekproef
Verwacht

tussen 3 en 6 jaar

Steekproef
Verwacht

Meer dan 6 jaar

Steekproef
Verwacht

Totaal

Steekproef
Verwacht

Totaal

31

19

50

30,5

50,0

46

48

94

36,7

57,3

94,0

10

69

79

30,8

48,2

79,0

87

136

223

87,0

136,0

223,0

19

57

76

Totaal

7

27

24

51

2

13

14

15

42

11

Weet niet

16

17

33

11,7

21,3

33,0

57

51

108

38,3

69,7

108,0

33

125

158

56,0

102,0

158,0

106

193

299

106,0

193,0

299,0
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46

Weet niet

19,5

Samen wonen

29

Weet niet

3 of meer slaapkamers

Verwacht

17

4

26

23

53

141

Meegroeimogelijkheden
χ²=17,94; df=1; p=0,000
Veel / redelijke mogelijkheden

Alleen wonen

Steekproef
Verwachting

Geringe / geen mogelijkheden

Steekproef
Verwachting

Totaal

Steekproef
Verwachting

Weet niet / geen voorkeur

Steekproef

Concessie woningtype
χ²=6,33; df=2; p=0,042
(liever) geen concessie

Steekproef

neutraal

Steekproef

Samen wonen

Totaal

Weet niet

57

153

210

74,4

135,6

210,0

38

31

69

24,5

44,5

69,0

95

184

279

98,9

180,1

279,0

11

9

20

Alleen wonen

Samen wonen

49

99

148

54,4

93,6

148,0

36

38

74

27,2

46,8

74,0

16

37

53

Verwacht

Verwacht

Totaal

Steekproef
Verwacht

19,5

33,5

53,0

Totaal

Steekproef

101

174

275

101,0

174,0

275,0

Alleen wonen

Samen wonen

Concessie buitenruimte
χ²=15,74; df=2; p=0,000
(liever) geen concessie

Steekproef
Verwacht

neutraal

Steekproef

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef

Totaal

Steekproef

(liever) geen concessie

88

18

33

51

18,5

32,5

51,0

99

174

273

99,0

174,0

273,0

Alleen wonen

Samen wonen

Steekproef
Verwacht
Steekproef

Totaal

Steekproef

134
134,0

88,0

Steekproef

(eventueel) bereid tot concessie

99
85,4
42

Verwacht
neutraal

35
48,6

56,1

Verwacht

Verwacht

Verwacht

afstudeerscriptie

43

10

22

22

5

49

Weet niet

46

Verwacht

Concessie samenstelling mensen in de wijk
χ²=9,17; df=2; p=0,010

Totaal

31,9

Verwacht

7

Weet niet

(eventueel) bereid tot concessie

Verwacht

36

Totaal

21

16

12

49

Weet niet

58

76

134

50,8

83,2

134,0

31

45

76

28,8

47,2

76,0

10

41

51

19,3

31,7

51,0

99

162

261

99,0

162,0

261,0

20

20

7

47
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9.3.3 opleidingsniveau
Inkomen
χ²=7,41; df=1; p=0,006
Laag inkomen

Steekproef
Verwacht

Hoger opgeleiden

Lager opgeleiden

Totaal

50

68

118

61,0

57,0

118,0

87

60
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Hoog inkomen

Steekproef
Verwacht

76,0

71,0

147,0

Totaal

Steekproef

137

128

265

137,0

128,0

265,0

31

24

55

Hoger opgeleiden

Lager opgeleiden

Verwacht
Weet niet / wil niet zeggen

Steekproef

Prijsklasse
χ²=6,94; df=2; p=0,031
Tot €150.000,‐

Steekproef
Verwacht

Tussen €150.000,‐ tot €200.000,‐

Steekproef
Verwacht

Meer dan €200.000,‐

Steekproef
Verwacht

Totaal

Steekproef
Verwacht

Weet niet / geen voorkeur

Steekproef

Periode bewoning
χ²=25,56; df=3; p=0,000
Tot 3 jaar

Steekproef
Verwacht

tussen 3 en 6 jaar

Steekproef
Verwacht

tussen 6 en 12 jaar

Steekproef
Verwacht

langer dan 12 jaar

Steekproef
Verwacht

Totaal

Steekproef
Verwacht

Meerdere wastafels in badkamer
χ²=6,47; df=1; p=0,011
Nee

Steekproef
Verwacht

Totaal

17

19

36

19,2

16,8

36,0

58

68

126

67,1

58,9

126,0

82

51

133

70,8

62,2

133,0

157

138

295

157,0

138,0

295,0

11

11

22

Hoger opgeleiden

Lager opgeleiden

27

10

37

19,9

17,1

37,0

64

70

134

71,9

62,1

134,0

77

40

117

62,8

54,2

117,0

21

43

64

34,4

29,6

64,0

Totaal

189

163

352

189,0

163,0

352,0

Hoger opgeleiden

Lager opgeleiden

133

134

267

142,6

124,4

267,0

48

24

72

Totaal

Ja

Steekproef
Verwacht

38,4

33,6

72,0

Totaal

Steekproef

181

158

339

181,0

158,0

339,0

Verwacht
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Concessie periode bewoning
χ²=7,28; df=2; p=0,026

Hoger opgeleiden

Steekproef

(liever) geen concessie

Verwacht
neutraal

(eventueel) bereid tot concessie

112
112,0

55

59

114

61,6

52,4

114,0

48

50

98

52,9

45,1

98,0

Steekproef

175

149

324

175,0

149,0

324,0

Hoger opgeleiden

Lager opgeleiden

Concessie bouwstijl
χ²=8,35; df=2; p=0,015
Steekproef

(liever) geen concessie

Verwacht
neutraal

(eventueel) bereid tot concessie

90

64

154

70,3

154,0

40

55

95

51,6

43,4

95,0

Steekproef

Totaal

Totaal

83,7

Steekproef
Verwacht

45

28

73

Verwacht

39,7

33,3

73,0

Steekproef

175

147

322

175,0

147,0

322,0

Verwacht

Concessie buitenkozijnen
χ²=7,81; df=2; p=0,020

Hoger opgeleiden

Steekproef
Verwacht

neutraal

40
51,5

Verwacht

Verwacht

(liever) geen concessie

72

Steekproef

Totaal

Totaal

60,5

Steekproef
Verwacht

Lager opgeleiden

Steekproef
Verwacht

Lager opgeleiden

Totaal

60

41

101

54,6

46,4

101,0

46

61

107

57,8

49,2

107,0

69

47

116

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwacht

62,7

53,3

116,0

Totaal

Steekproef

175

149

324

175,0

149,0

324,0

Verwacht

Concessie ligging buitenruimte
χ²=6,34; df=2; p=0,038
(liever) geen concessie

Hoger opgeleiden

Steekproef
Verwacht

neutraal

Steekproef
Verwacht

Lager opgeleiden

Totaal

94

60

154

83,2

70,8

154,0

44

54

98

52,9

45,1

98,0

37

35

72

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwacht

38,9

33,1

72,0

Totaal

Steekproef

175

149

324

175,0

149,0

324,0

Verwacht
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9.3.4 Leeftijd
Alleen of samenwonen
χ²=22,40; df=1; p=0,000
Alleen wonen

Samen wonen

18‐24 jaar

Steekproef

64

106

Verwacht

61,3

44,7

106,0

Steekproef

131

62

193

111,7

81,3

193,0

173

126

299

173,0

126,0

299,0

39

14

53

Steekproef
Verwacht

Weet niet

Steekproef

Woningtype
χ²=7,50; df=1; p=0,006
Meergezinswoning

Eengezinswoning

18‐24 jaar

Steekproef

124

Verwacht

73,7

50,3

124,0

Steekproef

127

67

194

115,3

78,7

194,0

189

129

318

189,0

129,0

318,0

23

11

34

Steekproef

Steekproef

Grootte woning
χ²=10,30; df=4; p=0,036
Minder dan 75m²

18‐24 jaar

Steekproef
Verwacht

Tussen 75m² tot 100m²

Totaal

108
108,0
61
61,0

15

18

33

19,9

13,1

33,0

63

24

87

Verwacht

52,4

34,6

87,0

Steekproef

212

140

352

212,0

140,0

352,0

Steekproef

Steekproef

18‐24 jaar

Steekproef

25‐30 jaar

Totaal

84

69

153

Verwacht

93,1

59,9

153,0

Steekproef

121

63

184

111,9

72,1

184,0

205

132

337

205,0

132,0

337,0

7

8

15

Steekproef
Verwacht

Weet niet / geen voorkeur

49
43,0
26

Verwacht
Totaal

59
65,0

24,3

Aantal slaapkamers
χ²=4,134; df=1; p=0,042

3 of meer slaapkamers

63
63,0

35

Verwacht

1 of 2 slaapkamers

23
25,1

36,7

Verwacht
Weet niet / geen voorkeur

Totaal

40

Steekproef
Verwacht

Meer dan 125m²

25‐30 jaar

37,9

Steekproef
Verwacht

Tussen 100m² tot 125m²

Totaal

62

Verwacht
Weet niet / geen voorkeur

25‐30 jaar

62

Verwacht
Totaal

Totaal

42

Verwacht
Totaal

25‐30 jaar

Steekproef
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Speelplaatsen in openbare ruimte
χ²=28,15; df=1; p=0,000
Nee

18‐24 jaar

Steekproef
Verwacht

Ja

Totaal

Steekproef
Verwacht

Levendigheid in de openbare ruimte
χ²=4,86; df=1; p=0,027
Nee

Ja

Steekproef

Steekproef
Verwacht

Totaal

Steekproef
Verwacht

Concessie woningtype
χ²=9,24; df=2; p=0,010
(liever) geen concessie

Steekproef

Steekproef
Verwacht
Steekproef
Verwacht

Totaal

197

128

325

197,0

128,0

325,0

25‐30 jaar

Steekproef
Verwacht

afstudeerscriptie

Totaal

144

107

251

152,1

98,9

251,0

53

21

74

44,9

29,1

74,0

197

128

325

197,0

128,0

325,0

25‐30 jaar

Totaal

98

72

170

102,3

67,7

170,0

52

44

96

57,8

38,2

96,0

45

13

58

34,9

23,1

58,0

195

129

324

195,0

129,0

324,0

18‐24 jaar

Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

118
118,0

Steekproef

Concessie grootte woning
χ²=10,28; df=2; p=0,006

neutraal

24
46,5

Steekproef

Verwacht

(liever) geen concessie

94
71,5

Steekproef

Verwacht
Totaal

207
207,0

Steekproef

Verwacht
(eventueel) bereid tot concessie

104
81,5

18‐24 jaar

Verwacht
neutraal

103

18‐24 jaar

Verwacht

Totaal

125,5

Steekproef
Verwacht

25‐30 jaar

25‐30 jaar

Totaal

85

73

158

95,3

62,7

158,0

70

45

115

69,4

45,6

115,0

41

11

52

31,4

20,6

52,0

196

129

325

196,0

129,0

325,0
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Concessie meegroeimogelijkheden
χ²=6,08; df=2; p=0,048
(liever) geen concessie

18‐24 jaar

Steekproef
Verwacht

neutraal

(eventueel) bereid tot concessie

Totaal

74
74,0

Steekproef

195

129

324

195,0

129,0

324,0

18‐24 jaar

Steekproef

Totaal

81

72

153

61,4

153,0

58

37

95

56,9

38,1

95,0

46

15

61

Verwacht

Steekproef

36,5

24,5

61,0

Steekproef

185

124

309

185,0

124,0

309,0

18‐24 jaar

Steekproef

Steekproef

25‐30 jaar

Totaal

67

64

131

78,1

52,9

131,0

72

39

111

66,2

44,8

111,0

44

21

65

Verwacht

38,7

26,3

65,0

Steekproef

183

124

307

183,0

124,0

307,0

Verwacht

Totaal

25‐30 jaar

91,6

Steekproef

Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

117
117,0

21

Concessie levendigheid of rust
χ²=6,94; df=2; p=0,031

neutraal

47
46,6

29,5

Verwacht

(liever) geen concessie

70
70,4
53

Verwacht

Totaal

133
133,0

44,5

Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

61
53,0

Steekproef

Concessie afstand tot werk
χ²=9,24; df=2; p=0,010

neutraal

72

Verwacht

Verwacht

(liever) geen concessie

Totaal

80,0

Steekproef
Verwacht

25‐30 jaar

Steekproef

Verwacht

9.3.5 geslacht
Alleen‐ of samenwonen
χ²=9,72; df=1; p=0,002
Alleen wonen

Man

Steekproef
Verwacht

Vrouw

Totaal

64

42

106

51,1

54,9

106,0

80

113

193

Samen wonen

Steekproef
Verwacht

92,9

100,1

193,0

Totaal

Steekproef

144

155

299

144,0

155,0

299,0

39

14

53

Verwacht
Weet niet

Steekproef

afstudeerscriptie

147

Meegroeimogelijkheden
χ²=8,041; df=2; p=0,018
Veel mogelijkheden

Man

Steekproef
Verwacht

Redelijke mogelijkheden

Steekproef
Verwacht

Geringe / geen mogelijkheden

Totaal

Steekproef

24

45

69

33,6

35,4

69,0

97

80

177

86,3

90,7

177,0

36

40

76

37,1

38,9

76,0

Steekproef

157

165

322

157,0

165,0

322,0

26

4

30

Steekproef

Aantal slaapkamers
χ²=6,906; df=1; p=0,009
1 of 2 slaapkamers

Totaal

Verwacht

Verwacht
Weet niet / geen voorkeur

Vrouw

Man

Steekproef
Verwacht

Vrouw

Totaal

91

62

153

79,0

74,0

153,0

83

101

184

3 of meer slaapkamers

Steekproef
Verwacht

95,0

89,0

184,0

Totaal

Steekproef

174

163

337

174,0

163,0

337,0

9

6

15

Verwacht
Weet niet / geen voorkeur

Steekproef

Meerdere wastafels in badkamer
χ²=10,59; df=1; p=0,001
Nee

Man

Steekproef
Verwacht

Ja

Totaal

Steekproef

113

267

125,2

267,0

26

46

72

33,8

72,0

Steekproef

180

159

339

180,0

159,0

339,0

Man

Steekproef
Verwacht
Steekproef
Verwacht

Op fietsafstand (maximaal 5 minuten)

154
141,8

38,2

Afstand tot dagelijkse voorzieningen
χ²=20,82; df=3; p=0,000

Op loopafstand (maximaal 10 minuten)

Totaal

Verwacht

Verwacht

Op loopafstand (maximaal 5 minuten)

Vrouw

Steekproef
Verwacht

Vrouw

Totaal

11

10

21

11,0

10,0

21,0

47

33

80

42,0

38,0

80,0

52

24

76

39,9

36,1

76,0

34

63

97

Op fietsafstand (maximaal 10 minuten)

Steekproef
Verwacht

51,0

46,0

97,0

Totaal

Steekproef

144

130

274

144,0

130,0

274,0

Langer dan 10 minuten fietsen

Verwacht
Steekproef

4

3

7

Weet niet / geen voorkeur

Steekproef

24

19

43
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Speelplaatsen in openbare ruimte
χ²=7,00; df=1; p=0,008
Nee

Man

Steekproef
Verwacht

Ja

Steekproef
Verwacht

Totaal

Steekproef
Verwacht

Goed verkeersveiligheid
χ²=8,43; df=1; p=0,004
Nee

Steekproef

Steekproef
Verwacht

Totaal

Steekproef
Verwacht

Concessie prijs
χ²=7,11; df=2; p=0,029
(liever) geen concessie

neutraal

Steekproef

Steekproef
Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

Totaal

Steekproef

67

118

55,6

118,0

172

153

325

172,0

153,0

325,0

Vrouw

Totaal

116

79

195

103,2

91,8

195,0

56

74

130

68,8

61,2

130,0

172

153

325

172,0

153,0

325,0

Vrouw

Totaal

86

98

184

97,6

86,4

184,0

56

38

94

49,9

44,1

94,0

17

48

22,5

48,0

Steekproef

173

153

326

173,0

153,0

326,0

Man

Steekproef

Steekproef
Verwacht

Totaal

51
62,4

31

Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

207
207,0

25,5

Concessie woningtype
χ²=6,39; df=2; p=0,041

neutraal

86
97,4

Verwacht

Verwacht

(liever) geen concessie

121

Man

Verwacht

Totaal

109,6

Man

Verwacht
Ja

Vrouw

Steekproef

Vrouw

Totaal

79

91

170

90,2

79,8

170,0

57

39

96

51,0

45,0

96,0

36

22

58

Verwacht

30,8

27,2

58,0

Steekproef

172

152

324

172,0

152,0

324,0

Verwacht
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Concessie aantal slaapkamers
χ²=7,11; df=2; p=0,007
(liever) geen concessie

Man

Steekproef
Verwacht

neutraal

Steekproef
Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

Totaal

Steekproef

41

97

45,4

97,0
57
57,0

Steekproef

173

152

325

173,0

152,0

325,0

Man

Steekproef

Steekproef

Steekproef

Vrouw

Totaal

69

86

155

81,4

73,6

155,0

57

47

104

54,6

49,4

104,0

43

20

63

Verwacht

33,1

29,9

63,0

Steekproef

169

153

322

169,0

153,0

322,0

Concessie ligging buitenruimte
χ²=10,12; df=2; p=0,006

Man

Steekproef
Verwacht

neutraal

56
51,6

18

Verwacht

(liever) geen concessie

171
171,0

26,7

Verwacht

Totaal

93
80,0

39

Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

78
91,0

30,3

Concessie buitenruimte
χ²=10,45; df=2; p=0,005

neutraal

Totaal

Verwacht

Verwacht

(liever) geen concessie

Vrouw

Steekproef
Verwacht

Vrouw

Totaal

70

84

154

81,8

72,2

154,0

53

45

98

52,0

46,0

98,0

49

23

72

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwacht

38,2

33,8

72,0

Totaal

Steekproef

172

152

324

172,0

152,0

324,0

Verwacht

Concessie afstand tot dagelijkse voorzieningen
χ²=7,41; df=2; p=0,025
(liever) geen concessie

Man

Steekproef
Verwacht

neutraal

Steekproef
Verwacht

Vrouw

Totaal

75

77

152

80,9

71,1

152,0

51

51

102

54,3

47,7

102,0

39

17

56

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwacht

29,8

26,2

56,0

Totaal

Steekproef

165

145

310

165,0

145,0

310,0

Verwacht
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9.3.6 Verbondenheid Westland
Verbondenheid woonplaats
χ²=30,44; df=1; p=0,000
Sterk verbonden

Sterk verbonden met Westland

Matig / niet verbonden met Westland

Totaal

151

21

172

128,5

43,5

172,0

Steekproef
Verwacht

Matig / niet verbonden

Steekproef
Verwacht

Totaal

Steekproef

Nee

89

352

89,0

352,0

Sterk verbonden met Westland

Matig / niet verbonden met Westland

Totaal

Steekproef

Steekproef

25

143
143,0

241

82

323

241,0

82,0

323,0

Sterk verbonden met Westland

Matig / niet verbonden met Westland

Totaal

74

33

107

80,3

26,8

107,0

74

33

107

80,3

26,8

107,0

95

15

110

Verwacht

82,5

27,5

110,0

Steekproef

243

81

324

243,0

81,0

324,0

Sterk verbonden met Westland

Matig / niet verbonden met Westland

Totaal

Steekproef

Steekproef
Verwacht
Steekproef
Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

Totaal

Steekproef

Verwacht

Concessie woonplaats
χ²=8,92; df=2; p=0,012
(liever) geen concessie

Steekproef
Verwacht

neutraal

Steekproef
Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

Steekproef
Verwacht

Totaal

180
180,0

36,3

Concessie nieuwbouw of bestaand
χ²=11,47; df=2; p=0,003

neutraal

57
45,7

118

Verwacht

(liever) geen concessie

123
134,3

106,7

Verwacht
Totaal

180
180,0

263

Verwacht
Ja

68
45,5

263,0

Verwacht

Zelfde type mensen in de wijk
χ²=8,46; df=1; p=0,004

112
134,5

Steekproef
Verwacht
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43

207

153,2

53,8

207,0

34

19

53

39,2

13,8

53,0

30

18

48

35,5

12,5

48,0

228

80

308

228,0

80,0

308,0

151

Concessie regio
χ²=19,85; df=2; p=0,000
(liever) geen concessie

Sterk verbonden met Westland

Matig / niet verbonden met Westland

Totaal

185

45

230

171,0

59,0

230,0

18

19

37

27,5

9,5

37,0

26

15

41

Verwacht

30,5

10,5

41,0

Steekproef

229

79

308

229,0

79,0

308,0

Matig / niet verbonden met woonplaats

Totaal

Steekproef
Verwacht

neutraal

Steekproef
Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

Totaal

Steekproef

Verwacht

9.3.6 Verbondenheid woonplaats
Verbondenheid Westland
χ²=30,44; df=1; p=0,000
Sterk verbonden

Sterk verbonden met woonplaats

Steekproef

151

112

263

128,5

134,5

263,0

21

68

89

Verwacht

43,5

45,5

89,0

Steekproef

172

180

352

172,0

180,0

352,0

Sterk verbonden met woonplaats

Matig / niet verbonden met woonplaats

Totaal

11

25

36

18,5

17,5

36,0

71

55

126

64,9

61,1

126,0

70

63

133

68,5

64,5

133,0

Verwacht
Matig / niet verbonden

Totaal

Steekproef

Verwacht

Prijsklasse
χ²=7,58; df=2; p=0,023
Tot €150.000,‐

Steekproef
Verwacht

Tussen €150.000,‐ tot €200.000,‐

Steekproef
Verwacht

Meer dan €200.000,‐

Steekproef
Verwacht

Totaal

Steekproef
Verwacht

Weet niet / geen voorkeur

11

22

Sterk verbonden met woonplaats

Matig / niet verbonden met woonplaats

Totaal

118

89

207

104,2

102,8

207,0

16

37

53

26,7

26,3

53,0

21

27

48

24,2

23,8

48,0

Steekproef
Verwacht

Totaal

11

Steekproef
Verwacht

(eventueel) bereid tot concessie

295
295,0

Steekproef
Verwacht

neutraal

143
143,0

Steekproef

Concessie woonplaats
χ²=13,12; df=2; p=0,001
(liever) geen concessie

152
152,0

Steekproef
Verwacht

155

153

308

155,0

153,0

308,0
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Concessie afstand tot dagelijkse
voorzieningen
(liever) geen concessie

neutraal

(eventueel) bereid tot concessie

Totaal

Sterk verbonden met
woonplaats

Matig / niet verbonden met
woonplaats

Totaal

Steekpro

89

63

152

Verwach

77,0

75,0

152,0

Steekpro

43

59

102

Verwach

51,7

50,3

102,0

Steekpro

25

31

56

Verwach

28,4

27,6

56,0

Steekpro

157

153

310

Verwach

157,0

153,0

310,0

9.4 Woonwensen met concessies in woonwensen
Locatie
χ ²=20,83; df=2; p=0,000
In of rond het centrum

(liever) geen concessie

neutraal

(eventueel) bereid tot concessie

Totaal

132

59

27

218

114,7

66,5

36,8

218,0

30

35

25

90

Verwacht

47,3

27,5

15,2

90,0

Steekproef

162

94

52

308

162,0

94,0

52,0

308,0

Steekproef
Verwacht

Andere locaties / geen voorkeur

Totaal

Steekproef

Verwacht
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Bijlage IV:

Uitnodiging Enquête

Datum: 7‐12‐2012
Onderwerp: Enquête starters op de Westlandse woningmarkt

Beste (toekomstig) starter,
Starters op de woningmarkt moeten de kans kunnen krijgen om hun eerste woning te kopen in
Westland. Zodat je kunt blijven wonen in de omgeving waarin je bent opgegroeid en bij kunt dragen
aan de toekomst van Westland. Om dat te bereiken is het nodig dat de woningen die te koop zijn,
aansluiten bij jouw woonwensen.
Om meer te weten te komen over de woonwensen van starters vragen we je deel te nemen aan een
onderzoek gericht op de groep starters die zich oriënteert op een koopwoning. Je wordt uitgenodigd
omdat je staat ingeschreven als thuiswonend in het woningzoekendenregister
nieuwbouwkoopwoningen. Misschien ben je al actief op zoek naar je eerste eigen woning, misschien
duurt dat nog een tijdje. Wij zijn benieuwd naar jouw woonwensen, zodat wij hier rekening mee
kunnen houden in onze toekomstige woningbouwprogramma.
Het onderzoek bestaat uit een kleine enquête, het invullen kost ongeveer tien minuten. Wij kijken uit
naar jouw bijdrage omdat het voor het onderzoek van groot belang is dat zoveel mogelijk
Westlandse starters meedoen. Onder de inzenders worden vijf theaterbonnen ter waarde van € 20,‐
verloot.
Je kunt tot en met 27 december 2012 de vragenlijst invullen. Jouw antwoorden worden volledig
anoniem verwerkt. Je kunt deze enquête invullen door op de volgende link te klikken:
www.thesistools.com/starterswestland
De resultaten van de enquête zullen t.z.t. gepubliceerd worden op www.gemeentewestland.nl.
Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, neem dan contact op met ons, via
bjvdhoeven@gemeentewestland.nl. Jouw mening wordt zeer op prijs gesteld!
Met vriendelijke groet,
Ben van der Hoeven
Gemeente Westland
Afdeling Ruimte Omgeving en Veiligheid
Team Ruimte Economie en Duurzaamheid

(Mocht je inmiddels op jezelf wonen klik dan hier voor de juiste enquête)
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Bijlage V:

Enquêtevragen

Potentiële starters
Woonwensen van zelfstandig wonende jongeren in Gemeente Westland
Bedankt dat je mee wilt werken aan dit onderzoek naar de woonwensen van jongeren in gemeente Westland.
Met behulp van de resultaten van dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre het huidige woningaanbod in Westland aansluit bij de
woonwensen van jongeren.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Om te beginnen met invullen klik je op "start ".
Onder de inzenders worden vijf theaterbonnen t er waarde van € 20,‐ verloot .
Alvast hartelijk dank voor je medewerking!
(Mocht je al op jezelf wonen dan wordt je verzocht een andere enquête in t e vullen. Deze is te vinden op:
www.thesistools.com/woonwensenwestland)
Ben van der Hoeven
Gemeente West land
1. Wat is je leeftijd?
o
…
2. Ik ben een ...
o

Man (157)

o

Vrouw (126)

3. Wat is je huidige woonsituatie?
o

Bij mijn ouder(s) (252)

o

Op kamers (8)

o

Op mezelf in een koophuis (11) <doorverwijzen naar andere enquête>

o

Op mezelf in een huurhuis (13) <doorverwijzen naar andere enquête>

4. Wonen je ouder(s) in een koophuis of een huurhuis?
o

Huurhuis (17)

o

Koophuis (242)

5. Van welk woningtype is het huis van je ouder(s)?
o

Appartement (2)

o

Boven / benedenwoning (1)

o

Eengezins rijtjes woning (142)

o

2‐onder‐1‐kap woning (37)

o

Vrijstaande woning (77)

6. Op wat voor locatie staat het huis van je ouder(s)?
o

In het centrum (20)

o

In een woonwijk nabij het centrum (138)

o

In een woonwijk aan de rand van de bebouwde kom (37)

o

Aan een doorgaande weg binnen de bebouwde kom (15)

o

Buiten de bebouwde kom (50)

7. Wat is de woonplaats waar jij bij je ouder(s) woont?
o

Monster (inclusief Ter Heijde) (23)

o

's‐Gravenzande (inclusief Heenweg) (59)

o

Naaldwijk (66)

o

Honselersdijk (28)

o

De Lier (40)

o

Maasdijk (9)

o

Poeldijk (12)

o

Kwintsheul (6)

o

Wateringen (12)

o
o

Buiten gemeente Westland, namelijk:…. (4)
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8. Hoe sterk voel jij je verbonden met de woonplaats waar jij bij je ouder(s) woont?
o

Sterk verbonden (123)

o

Redelijk verbonden (106)

o

Niet verbonden (31)

9. Hoe sterk voel jij je verbonden met Westland?
o

Sterk verbonden (192)

o

Redelijk verbonden (56)

o

Niet verbonden (12)

10. Binnen welke periode verwacht je op jezelf te gaan wonen?
o

Binnen 0,5 jaar (22)

o

Binnen 0,5 en 1 jaar (61)

o

Tussen 1 tot 2 jaar (90)

o

Tussen 2 tot 3 jaar (45)

o

Tussen 3 tot 4 jaar (31)

o

Langer dan 4 jaar (11)

11. Wat is de hoogste opleiding die je hebt afgerond?
o

Universiteit (21)

o

HBO (106)

o

MBO (90)

o

HAVO / VWO (24)

o

VMBO (19)

12. In welke richting heb jij je opleiding afgerond?
o

Leraar (15)

o

Sociale wetenschappen, communicatie, kunst (7)

o

Economie, commercieel, management, administratie (62)

o

Juridisch, bestuurlijk, openbare orde, veiligheid (11)

o

Wiskunde, Natuurwetenschappen, informatica (11)

o

Techniek (38)

o

Agrarisch, milieu (13)

o

Gezondheidszorg, sociale dienstverlening, verzorging (59)

o

Horeca, toerisme, transport, logistiek (16)

o

Algemeen (28)

13. Verwacht je alleen of samen te gaan wonen wanneer je het ouderlijk huis ver...
o

Alleen wonen (69)

o

Samen wonen (136)

o

Weet niet (55)

<naar vraag 16>
<naar vraag 16>

14. Wat is de hoogste opleiding die jouw partner heeft afgerond?
o

Universiteit (15)

o

HBO (52)

o

MBO (43)

o

HAVO / VWO (7)

o

VMBO (6)

o

Weet niet (7)

15. In welke richting heeft jouw partner de opleiding afgerond?
o

Leraar (10)

o

Sociale wetenschappen, communicatie, kunst (12)

o

Economie, commercieel, management, administratie (28)

o

Juridisch, bestuurlijk, openbare orde, veiligheid (8)

o

Wiskunde, Natuurwetenschappen, informatica (3)

o

Techniek (14)

o

Agrarisch, milieu (10)

o

Gezondheidszorg, sociale dienstverlening, verzorging (17)

o

Horeca, toerisme, transport, logistiek (8)
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o

Algemeen (10)

o

Weet niet (9)

16. Wens je jouw eerste eigen woning te kopen of te huren?
o

Kopen (207)

o

Huren (21)

o

Geen voorkeur (15)

o

Weet niet (14)

<vraag 19>

17. In welke prijsklasse wens je jouw eerste woning?
o

Tot €150.000,‐ (26)

o

Tussen €150.000,‐ tot €200.000,‐ (94)

o

Tussen €200.000,‐ tot €250.000,‐ (82)

o

Tussen €250.000,‐ tot €300.000,‐ (12)

o

Meer dan €300.000,‐ (2)

o

Weet niet / geen voorkeur (19)

18. Verwacht je eigen spaargeld in te brengen bij het kopen van jouw eerste woning?
o

Ja (170)

o

Nee (31)

o

Weet niet / wil niet zeggen (34)

19. Welk woningtype heeft de voorkeur van jouw eerste woning?
o

Appartement (68)

o

Boven / benedenwoning (6)

o

Eengezins rijtjes woning (133)

o

2‐onder‐1‐kap woning (7)

o

Vrijstaande woning (4)

o

Weet niet / geen voorkeur (27)

20. Hoeveel slaapkamers wens jij in jouw eerste woning?
Hiermee worden kamers bedoeld die als slaapkamer zouden kunnen dienen.
o

1 (12)

o

2 (91)

o

3 (106)

o

4 (29)

o

5 (2)

o

6 (0)

o

Weet niet / geen voorkeur (6)

21. Hoe groot wens je jouw eerste woning?
o

Minder dan 50m² vloer oppervlakte (1)

o

Tussen 50m² tot 75m² (46)

o

Tussen 75m² tot 100m² (70)

o

Tussen 100m² tot 125m² (42)

o

Tussen 125m² tot 150m² (24)

o

Meer dan 150m² (3)

o

Weet niet / geen voorkeur (60)

22. Geef je de voorkeur aan een bestaande‐ of een nieuwbouwwoning?
o

Bestaande bouw (42)

o

Nieuwbouw (96)

o

Zelf bouwen (2)

o

Gezamenlijk bouwen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) (1)

o

Weet niet / geen voorkeur (105)

23. Welk onderhoudsniveau wens jij van jouw eerste woning?
o

Goed onderhouden (179)

o

Redelijk onderhouden (56)

o

Matig onderhouden (2)

o

Weet niet / geen voorkeur (9)
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24. Hoe lang wens je in jouw eerste eigen woning te blijven wonen?
o

Tot 3 jaar (13)

o

Tussen 3 jaar en 6 jaar (91)

o

Tussen 6 jaar en 12 jaar (95)

o

Tussen 16 jaar en 18 jaar (15)

o

Tussen 18 jaar en 24 jaar (5)

o

Langer dan 24 jaar (19)

25. In welke mate wens jij dat jouw eerste woning mee kan groeien met eventuele gezinsuitbreiding?
(De mogelijkheden tot het verbouwen van de woning)
o

Veel mogelijkheden (49)

o

Redelijke mogelijkheden (139)

o

Geringe mogelijkheden (32)

o

Geen mogelijkheden (6)

o

Weet niet / geen voorkeur (19)

26. Welke onderdelen wens je in de badkamer van jouw eerste woning?
Meerdere antwoorden mogelijk


Ligbad (61)



Ligbad met daarin een douche (21)



Aparte douche (217)



Één wastafel (142)



Meerdere wastafels (60)



Toilet (173)

27. Van welk materiaal wens je de buitenkozijnen van jouw eerste woning?
o

Houten kozijnen (40)

o

Kunststof kozijnen (96)

o

Aluminium kozijnen (4)

o

Weet niet / geen voorkeur (104)

28. Wat wens je van de buitenruimte(n) van jouw eerste woning?
Meerdere antwoorden mogelijk


Groot balkon (46)



Klein balkon (27)



Grote achtertuin (148)



Kleine achtertuin (49)



Grote voortuin (10)



Kleine voortuin (101)



Groot dakterras (36)



Klein dakterras (13)



Weet niet / geen voorkeur (34)

29. Wat is jouw wens met betrekking tot de ligging van de buitenruimte?
o

Noorden (0)

o

Noordoosten (1)

o

Noordwesten (2)

o

Oosten (4)

o

Westen (10)

o

Zuidoosten (10)

o

Zuidwesten (81)

o

Zuiden (71)

o

Weet niet / geen voorkeur (67)
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30. In hoeverre ben je bereid de woonwens op te geven om een woning te kunnen kopen?
Niet opgeven Een beetje
opgeven
Gewenste eigendomsvorm
(koop of huur)

Tussenin

Voor een flink Eventueel
deel opgeven helemaal
opgeven

(104)

(45)

(54)

(18)

(14)

(35)

(87)

(75)

(30)

(8)

(39)

(67)

(79)

(41)

(8)

(22)

(75)

(93)

(39)

(6)

(32)

(78)

(76)

(41)

(8)

Gewenste nieuwbouw of
bestaande bouw

(21)

(37)

(89)

(44)

(43)

Gewenste periode dat je er wilt
blijven wonen

(9)

(54)

(89)

(59)

(23)

Gewenste mogelijkheden tot
meegroeien

(18)

(61)

(94)

(46)

(15)

Gewenste onderhoudsniveau van
de woning

(44)

(91)

(61)

(30)

(8)

Gewenst Gewenste uiterlijk / bouwstijl
van de woning

(24)

(77)

(73)

(47)

(12)

(24)

(67)

(88)

(44)

(11)

(19)

(42)

(84)

(49)

(40)

(29)

(73)

(79)

(35)

(16)

(38)

(59)

(76)

(41)

(20)

Gewenste prijs van de woning
Gewenste woningtype
Gewenste grootte van de
woning
Gewenste aantal slaapkamers

Gewenste onderdelen in de
badkamer
G
i l buitenkozijnen
d
Gewenste materiaal
Gewenste buitenruimte
Gewenste ligging van de
buitenruimte
31. In welke woonplaats wens je het allerliefste te wonen?
o

Monster (inclusief Ter Heijde) (6)

o

's‐Gravenzande (inclusief Heenweg) (50)

o

Naaldwijk (83)

o

Honselersdijk (14)

o

De Lier (36)

o

Maasdijk (9)

o

Poeldijk (9)

o

Kwintsheul (2)

o

Wateringen (11)

o

Een woonplaats buiten gemeente Westland, namelijk:... (3)

o

Weet niet / geen voorkeur (11)

32. Welke woonplaats zou je tweede voorkeur hebben?
o

Monster (inclusief Ter Heijde) (8)

o

's‐Gravenzande (inclusief Heenweg) (51)

o

Naaldwijk (69)

o

Honselersdijk (14)

o

De Lier (18)

o

Maasdijk (8)

o

Poeldijk (3)

o

Kwintsheul (4)

o

Wateringen (7)

o

Een woonplaats buiten gemeente Westland, namelijk:... (11)

o

Geen (14)

o
o

Weet niet / geen voorkeur (26)
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33. Op wat voor locatie wens je jouw eerste woning?
o

In het centrum (15)

o

In een woonwijk nabij het centrum (145)

o

In een woonwijk aan de buitenkant van de bebouwde kom (23)

o

Aan een doorgaande weg binnen de bebouwde kom (1)

o

Buiten de bebouwde kom (1)

o

Weet niet / geen voorkeur (49)

34. Wat wens je met betrekking tot de reistijd van en naar werk?
o

Goede verbinding met de auto (155)

o

Goede verbinding met het openbaar vervoer (23)

o

Goede verbinding met de fiets (31)

o

Thuiswerken (0)

o

Weet niet / geen voorkeur (23)

35. Op welke afstand vanaf de dagelijkse voorzieningen (zoals winkels) wens je te wonen?
o

Op loopafstand (maximaal 5 minuten) (15)

o

Op loopafstand (maximaal 10 minuten) (51)

o

Op fietsafstand (maximaal 5 minuten) (60)

o

Op fietsafstand (maximaal 10 minuten) (75)

o

Langer dan 10 minuten fietsen (4)

o

Weet niet / geen voorkeur (29)

36. Wat voor type bebouwing wens je in de wijk waar jouw eerste woning staat
Meerdere antwoorden mogelijk


Overwegend veel laagbouw (lager dan 4 verdiepingen) (131)



Overwegend veel hoogbouw (4 of meer verdiepingen) (0)



Een mix van laagbouw en hoogbouw (38)



Een afwisseling van gebouwen / typen woningen (67)



Overwegend dezelfde soort gebouwen / typen woningen (42)



Woningen in verschillende prijsklassen (86)



Woningen in dezelfde prijsklasse (33)



Een mix van koopwoningen en huurwoningen (26)



Alleen maar koopwoningen (69)



Weet niet / geen voorkeur (43)

37. Wat wens je met betrekking tot de openbare ruimte in de wijk waar jouw eerste woning staat?
Meerdere antwoorden mogelijk


Een park in de wijk (79)



Plantsoenen verspreid in de wijk (89)



Veel water in de wijk (64)



Weinig water in de wijk (9)



Speelplaatsen in de wijk (101)



Ontmoetingsplekken in de wijk (14)



Veel levendigheid in de wijk (62)



Rustige wijk (71)



Een net straatbeeld (134)



Weinig autoverkeer (52)



Goede verkeersveiligheid (110)



Weinig criminaliteit (189)



Weet niet / geen voorkeur (17)
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38. Hoeveel en met wie wens je contact te hebben in de wijk waar jouw eerste woning staat?
Meerdere antwoorden mogelijk


Veel contact met directe buren (56)



Af en toe contact met directe buren (151)



Geen behoefte aan contact met directe buren (9)



Veel contact met buurtbewoners (15)



Af en toe contact met buurtbewoners (145)



Geen behoefte aan contact met buurtbewoners (12)



Weet niet / geen voorkeur (19)

39. Wat wens je met betrekking tot de mensen in de wijk waar jouw eerste woning staat?
Meerdere antwoorden mogelijk


Dezelfde type mensen als ik (114)



Veel verschillende typen mensen als ik (33)



Weinig verschil in culturele afkomst (112)



Veel verschil in culturele afkomst (3)



Veel mensen in dezelfde levensfase (83)



Mensen in verschillende levensfasen (48)



Weet niet / geen voorkeur (40)

40. Hoe wens je te parkeren rond jouw eerste woning?
o

Parkeren op eigen terrein (66)

o

Parkeren in de straat (159)

o

Parkeren elders in de wijk (4)

o

Weet niet / geen voorkeur (5)

41. In hoeverre ben je bereid de woonwens op te geven om een woning te kunnen kopen?
Niet opgeven Een beetje
opgeven
Gewenste woonplaats

Tussenin

Voor een flink Eventueel
deel opgeven helemaal
opgeven

(64)

(80)

(40)

(26)

(13)

(117)

(45)

(30)

(13)

(18)

(190

(84)

(73)

(41)

(6)

(28)

(62)

(79)

(43)

(12)

(16)

(76)

(83)

(40)

(9)

(10)

(55)

(88)

(62)

(8)

(6)

(53)

(101)

(52)

(10)

(13)

(65)

(93)

(46)

(5)

(79)

(71)

(46)

(21)

(5)

Gewenste contact met buren en
buurtbewoners

(12)

(71)

(86)

(44)

(9)

Gewenste samenstelling van
mensen in de wijk

(32)

(70)

(75)

(41)

(5)

(31)

(77)

(79)

(29)

(7)

Gewenste regio (in gemeente
Westland)
Gewenste locatie van de woning
Gewenste reisafstand tot werk
Gewenste afstand tot dagelijkse
voorzieningen
Gewenste bebouwing in de wijk
Gewenste openbare ruimte
Gewenste levendigheid / rust van
de wijk
Gewenste veiligheid in de wijk

Gewenste parkeervorm

42. Wat is je (jullie) netto (gezamenlijk) inkomen per maand?
o

Minder dan €1.000,‐ per maand (26)

o

Tussen €1.000,‐ en €2.000,‐ per maand (76)

o

Tussen €2.000,‐ en €3.000,‐ per maand (51)

o

Tussen €3.000,‐ en €4.000,‐ per maand (29)

o

Tussen €4.000,‐ en €5.000,‐ per maand (2)
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o

meer dan €5.000,‐ per maand (3)

o

Weet niet / Wil niet zeggen (46)

43. Wat heeft jouw voorkeur met betrekking tot de maandelijkse woonlasten?
o

Lagere maandelijkse woonlasten ‐‐> Een kleinere/minder luxe woning maar meer geld overhouden voor leuke dingen (157)

o

Hoge maandelijkse woonlasten ‐‐> Een grotere/luxere woning maar minder geld overhouden voor leuke dingen (34)

o

Weet niet (42)

44. Wat is bij jou van toepassing met betrekking tot het wonen bij je ouders?
o

Langer bij ouders blijven wonen en een grotere / luxere woning kopen (124)

o

Eerder uit huis gaan en een kleinere / minder luxe woning kopen (40)

o

Weet niet / is niet van toepassing (69)

45. Wat weegt voor jou zwaarder mee bij de keuze van een woning?
De woonplaats, de woonomgeving of de woning zelf
o

Woonplaats (72)

o

Woonomgeving (55)

o

Woning (96)

o

Weet niet (9)

46. Een woning kopen is op dit moment lastig voor startende jongeren in Westland, ben je bereid een woning (tijdelijk) te huren
voordat je een woning gaat kopen?
o

Ja (87)

o

Nee (109)

o

Weet niet (37)

47. Indien je in aanmerking wilt komen voor de verloting van de theaterbonnen, noteer dan hier je emailadres:
…..
Bedankt voor het invullen van de enquête.
Mocht je naar aanleiding van de enquête nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je deze sturen naar
bjvdhoeven@gemeentewestland.nl.
Groeten,
Ben van der Hoeven
Gemeente Westland
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Reeds verhuisde starters
Woonwensen van zelfstandig wonende jongeren in Gemeente Westland
Bedankt dat je mee wilt werken aan dit onderzoek naar de woonwensen van jongeren in gemeente Westland.
Met behulp van de resultaten van dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre het huidige woningaanbod in Westland aansluit bij de
woonwensen van jongeren.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Om te beginnen met invullen klik je op "start ".
Onder de inzenders worden vijf theaterbonnen t er waarde van € 20,‐ verloot .
Alvast hartelijk dank voor je medewerking!
(Mocht je nog niet op jezelf wonen dan wordt je verzocht een andere enquête in t e vullen. Deze is t e vinden op:
www.thesistools.com/starterswestland)
Ben van der Hoeven
Gemeente West land
1. Wat is je leeftijd?
o
…
2. Ik ben een ...
o

Man (55)

o

Vrouw (67)

3. Wat is je huidige woonsituatie?
o

Bij mijn ouder(s) (2)

<doorverwijzen naar andere enquête>

o

Op kamers (1)

<doorverwijzen naar andere enquête>

o

Op mezelf in een koophuis (98)

o

Op mezelf in een huurhuis (21)

4. Wat is de hoogste opleiding die je hebt afgerond?
o

Universiteit (19)

o

HBO (52)

o

MBO (41)

o

HAVO / VWO (0)

o

VMBO (5)

5. In welke richting heb jij je opleiding afgerond?
o

Leraar (9)

o

Sociale wetenschappen, communicatie, kunst (8)

o

Economie, commercieel, management, administratie (37)

o

Juridisch, bestuurlijk, openbare orde, veiligheid (7)

o

Wiskunde, Natuurwetenschappen, informatica (4)

o

Techniek (13)

o

Agrarisch, milieu (6)

o

Gezondheidszorg, sociale dienstverlening, verzorging (22)

o

Horeca, toerisme, transport, logistiek (8)

o

Algemeen (4)

6. Ben je alleen of samen gaan wonen t oen je het ouderlijk huis verliet ?
o

Alleen wonen (45)

o

Samen wonen (73)

<naar vraag 16>

7. Wat is de hoogste opleiding die jouw partner heeft afgerond?
o

Universiteit (6)

o

HBO (29)

o

MBO (28)

o

HAVO / VWO (2)

o

VMBO (7)
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o

Weet niet (1)

8. In welke richting heeft jouw partner de opleiding afgerond?
o

Leraar (4)

o

Sociale wetenschappen, communicatie, kunst (4)

o

Economie, commercieel, management, administratie (18)

o

Juridisch, bestuurlijk, openbare orde, veiligheid (5)

o

Wiskunde, Natuurwetenschappen, informatica (2)

o

Techniek (12)

o

Agrarisch, milieu (3)

o

Gezondheidszorg, sociale dienstverlening, verzorging (11)

o

Horeca, toerisme, transport, logistiek (6)

o

Algemeen (6)

o

Weet niet (2)

9. Woonden je ouder(s) in een koophuis of in een huurhuis toen je daar nog woonde?
o

Huurhuis (13)

o

Koophuis (100)

10. Van welk woningtype was de woning van je ouders toen je daar nog woonde?
o

Appartement (2)

o

Boven / benedenwoning (1)

o

Eengezins rijtjes woning (59)

o

2‐onder‐1‐kap woning (16)

o

Vrijstaande woning (35)

11. Op wat voor locatie stond het huis van je ouders toen je daar nog woonde?
o

In het centrum (8)

o

In een woonwijk nabij het centrum (56)

o

In een woonwijk aan de rand de bebouwde kom (16)

o

Aan een doorgaande weg binnen de bebouwde kom (9)

o

Buiten de bebouwde kom van de woonplaats (24)

12. Wat was de woonplaats van je ouders toen je daar nog woonde?
o

Monster (inclusief Ter Heijde) (14)

o

's‐Gravenzande (inclusief Heenweg) (29)

o

Naaldwijk (23)

o

Honselersdijk (3)

o

De Lier (21)

o

Maasdijk (3)

o

Poeldijk (3)

o

Kwintsheul (3)

o

Wateringen (9)

o

Buiten gemeente Westland, namelijk:…. (5)

13. Hoe sterk voelde jij je verbonden met de woonplaats waar jij bij je ouders woonde?
o

Sterk verbonden (61)

o

Redelijk verbonden (37)

o

Niet verbonden (15)

14. Hoe sterk voel jij je verbonden met Westland?
o

Sterk verbonden (61)

o

Redelijk verbonden (37)

o

Niet verbonden (15)

15. Wat was je leeftijd toen je het ouderlijk huis verliet?
…
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16. Hoe lang duurde jouw zoektocht naar een woning?
o

Binnen 0,5 jaar (69)

o

Binnen 0,5 en 1 jaar (33)

o

Tussen 1 tot 2 jaar (9)

o

Tussen 2 tot 3 jaar (28)

o

Langer dan 3 jaar (14)

17. Hoe groot was de urgentie om het ouderlijk huis te verlaten op het moment dat je naar een woning op zoek ging?
o

Heel groot (wilde zo snel mogelijk uit huis) (5)

o

Groot (wilde binnen half jaar uit huis) (12)

o

Gematigd (wilde binnen een jaar uit huis) (54)

o

Laag (wilde binnen twee jaar uit huis) (28)

o

Heel laag (wilde na langer dan twee jaar uit huis) (14)

18. Had je een voorkeur om je eerste eigen woning te kopen of te huren?
o

Kopen (89)

o

Huren (16)

o

Geen voorkeur (8)

<naar vraag 22>

19. Heb je spaargeld ingebracht bij het kopen van de woning?
o

Ja (58)

o

Nee (30)

o

Wil niet zeggen (8)

20. In welke prijsklasse zocht je toen je op zoek ging naar je eerste woning?
o

Tot €150.000,‐ (12)

o

Tussen €150.000,‐ tot €200.000,‐ (36)

o

Tussen €200.000,‐ tot €250.000,‐ (30)

o

Tussen €250.000,‐ tot €300.000,‐ (11)

o

Meer dan €300.000,‐ (1)

o

Weet niet / wil niet zeggen (6)

21. In welke prijsklasse valt jouw eerste woning?
o

Tot €150.000,‐ (10)

o

Tussen €150.000,‐ tot €200.000,‐ (32)

o

Tussen €200.000,‐ tot €250.000,‐ (28)

o

Tussen €250.000,‐ tot €300.000,‐ (16)

o

Meer dan €300.000,‐ (2)

o

Weet niet / wil niet zeggen (8)

22. Welk woningtype had jouw voorkeur toen je opzoek ging naar een woning?
o

Appartement (49)

o

Boven / benedenwoning (1)

o

Eengezins rijtjes woning (49)

o

2‐onder‐1‐kap woning (0)

o

Vrijstaande woning (1)

o

Weet niet / geen voorkeur (6)

23. In welk woningtype ben je gaan wonen?
o

Appartement (55)

o

Boven / benedenwoning (4)

o

Eengezins rijtjes woning (44)

o

2‐onder‐1‐kap woning (0)

o

Vrijstaande woning (3)
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24. Hoeveel slaapkamers wenste jij in jouw eerste woning?
Hiermee worden kamers bedoeld die als slaapkamer zouden kunnen dienen. Bijvoorbeeld een kantoorkamer telt mee als slaapkamer
o

1 (7)

o

2 (43)

o

3 (31)

o

4 (15)

o

5 (0)

o

6 (1)

o

Weet niet / geen voorkeur (9)

25. Hoeveel slaapkamers heeft jouw eerste woning?
Hiermee worden kamers bedoeld die als slaapkamer zouden kunnen dienen. Bijvoorbeeld een kantoorkamer telt mee als slaapkamer.
o

1 (18)

o

2 (42)

o

3 (23)

o

4 (22)

o

5 (1)

o

6 (0)

26. Hoe groot wenste jij jouw woning toen je op zoek ging naar een woning?
o

Minder dan 50m² vloer oppervlakte (2)

o

Tussen 50m² tot 75m² (14)

o

Tussen 75m² tot 100m² (38)

o

Tussen 100m² tot 125m² (19)

o

Tussen 125m² tot 150m² (5)

o

Meer dan 150m² (1)

o

Weet niet / geen voorkeur (25)

27. Hoe groot is jouw woning?
o

Minder dan 50m² vloer oppervlakte (5)

o

Tussen 50m² tot 75m² (23)

o

Tussen 75m² tot 100m² (33)

o

Tussen 100m² tot 125m² (19)

o

Tussen 125m² tot 150m² (9)

o

Meer dan 150m² (4)

o

Weet niet (13)

28. Gaf je de voorkeur aan een bestaande‐ of een nieuwbouwwoning toen je op zoek ging naar een woning?
o

Bestaande bouw (32)

o

Nieuwbouw (46)

o

Zelf bouwen (0)

o

Gezamenlijk bouwen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) (0)

o

Weet niet / geen voorkeur (28)

29. Is jouw woning een bestaande of een nieuwbouwwoning?
o

Bestaande bouw (70)

o

Nieuwbouw (36)

o

Zelf bouwen (0)

o

Gezamenlijk bouwen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) (0)

30. Welk onderhoudsniveau wenste je van jouw eerste woning?
o

Goed onderhouden (70)

o

Redelijk onderhouden (21)
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o

Matig onderhouden (6)

o

Weet niet / geen voorkeur (8)

31. Welk onderhoudsniveau had jouw woning toen je er ging wonen?
o

Goed onderhouden (64)

o

Redelijk onderhouden (21)

o

Matig onderhouden (16)

o

Weet niet (4)

32. Voor welke periode wenste jij in de woning te blijven wonen toen je op zoek ging naar een woning
o

Tot 3 jaar (24)

o

Tussen 3 jaar en 6 jaar (43)

o

Tussen 6 jaar en 12 jaar (22)

o

Tussen 12 jaar en 18 jaar (7)

o

Tussen 18 jaar en 24 jaar (3)

o

Langer dan 24 jaar (7)

33. Hoe lang verwacht je op dit moment in je eerste woning te blijven wonen?
o

Tot 3 jaar (25)

o

Tussen 3 jaar en 6 jaar (35)

o

Tussen 6 jaar en 12 jaar (23)

o

Tussen 12 jaar en 18 jaar (8)

o

Tussen 18 jaar en 24 jaar (2)

o

Langer dan 24 jaar (5)

o

Weet niet (8)

34. In welke mate wenste jij dat jouw woning kan meegroeien met eventuele gezinsuitbreiding?
o

Veel mogelijkheden (20)

o

Redelijke mogelijkheden (38)

o

Geringe mogelijkheden (23)

o

Geen mogelijkheden (15)

o

Weet niet / geen voorkeur (9)

35. In welke mate heeft jouw woning mogelijkheden om mee te kunnen groeien met eventuele gezinsuitbreiding?
(De mogelijkheden tot het verbouwen van de woning)
o

Veel mogelijkheden (26)

o

Redelijke mogelijkheden (30)

o

Geringe mogelijkheden (28)

o

Geen mogelijkheden (22)

36. Welke onderdelen wenste je in de badkamer van je eerste woning?
Meerdere antwoorden mogelijk


Ligbad (20)



Ligbad met daarin een douche (3)



Aparte douche (81)



Één wastafel (48)



Meerdere wastafels (12)



Toilet (50)

37. Welke onderdelen bevat de badkamer van jouw eerste woning?
Meerdere antwoorden mogelijk


Ligbad (12)



Ligbad met daarin een douche (10)



Aparte douche (78)



Één wastafel (68)



Meerdere wastafels (10)



Toilet (45)
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38. Van welk materiaal wenste je de buitenkozijnen toen je op zoek ging naar je eerste woning?
o

Houten kozijnen (19)

o

Kunststof kozijnen (21)

o

Aluminium kozijnen (1)

o

Weet niet / geen voorkeur (52)

39. Van welk materiaal zijn de buitenkozijnen jouw woning?
o

Houten kozijnen (61)

o

Kunststof kozijnen (17)

o

Aluminium kozijnen (4)

o

Weet niet (11)

40. Wat wenste je van de buitenruimte(n) toen je op zoek ging naar je eerste woning?


Groot balkon (25)



Klein balkon (7)



Grote achtertuin (43)



Kleine achtertuin (17)



Grote voortuin (8)



Kleine voortuin (21)



Groot dakterras (1)



Klein dakterras (3)



Weet niet / geen voorkeur (13)

41. Wat voor buitenruimte(n) heeft jouw eerste woning?


Groot balkon (22)



Klein balkon (20)



Grote achtertuin (18)



Kleine achtertuin (28)



Grote voortuin (8)



Kleine voortuin (23)



Groot dakterras (4)



Klein dakterras (1)



Geen buitenruimte (2)

42. Wat wenste je van de ligging van de buitenruimte toen je op zoek ging naar je eerste woning?
o

Noorden (0)

o

Noordoosten (1)

o

Noordwesten (2)

o

Oosten (0)

o

Westen (0)

o

Zuidoosten (3)

o

Zuidwesten (36)

o

Zuiden (20)

o

Weet niet / geen voorkeur (30)

43. Wat is de ligging van de buitenruimte van jouw woning?
o

Noorden (6)

o

Noordoosten (7)

o

Noordwesten (7)

o

Oosten (4)

o

Westen (3)

o

Zuidoosten (11)

o

Zuidwesten (27)

o

Zuiden (15)

o

Weet niet (13)
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44. In hoeverre was je bereid de woonwens op te geven om een woning te kunnen kopen?
Niet opgeven Een beetje
opgeven
Gewenste eigendomsvorm
(koop of huur)

Tussenin

Voor een flink Eventueel
deel opgeven helemaal
opgeven

(65)

(11)

(8)

93)

(3)

(26)

(36)

(19)

(8)

(2)

(34)

(30)

(17)

(4)

(5)

(20)

(41)

(22)

(5)

(2)

(30)

(19)

(18)

(15)

(8)

Gewenste nieuwbouw of
bestaande bouw

(28)

(21)

(25)

(12)

(4)

Gewenste periode dat je er wilt
blijven wonen

(23)

(31)

(23)

(8)

(5)

Gewenste mogelijkheden tot
meegroeien

(30)

(29)

(20)

(8)

(3)

Gewenste onderhoudsniveau van
de woning

(21)

(32)

(22)

(8)

(6)

Gewenst Gewenste uiterlijk / bouwstijl
van de woning

(15)

(30)

(22)

(13)

(10)

(20)

(20)

(23)

(17)

(10)

(24)

(33)

(22)

(7)

(4)

Gewenste prijs van de woning
Gewenste woningtype
Gewenste grootte van de
woning
Gewenste aantal slaapkamers

Gewenste onderdelen in de
badkamer
G
l de d
Gewenste liggingi van
buitenruimte

45. In welke woonplaats wenste jij het allerliefste te wonen toen je op zoek ging naar een woning?
o

Monster (inclusief Ter Heijde) (3)

o

's‐Gravenzande (inclusief Heenweg) (26)

o

Naaldwijk (28)

o

Honselersdijk (0)

o

De Lier (13)

o

Maasdijk (3)

o

Poeldijk (2)

o

Kwintsheul (1)

o

Wateringen (7)

o

Een woonplaats buiten gemeente Westland, namelijk:... (3)

o

Weet niet / geen voorkeur (3)

46. In welke woonplaats ben je gaan wonen?
o

Monster (inclusief Ter Heijde) (5)

o

's‐Gravenzande (inclusief Heenweg) (25)

o

Naaldwijk (25)

o

Honselersdijk (1)

o

De Lier (9)

o

Maasdijk (2)

o

Poeldijk (0)

o

Kwintsheul (2)

o

Wateringen (6)

o

Een woonplaats buiten gemeente Westland, namelijk:.. (13)

47. In welke woonplaats(en) heb je tijdens de zoektocht naar een koopwoning gezocht?
Meerdere antwoorden mogelijk


Monster (inclusief Ter Heijde) (5)



's‐Gravenzande (inclusief Heenweg) (46)
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Naaldwijk (53)



Honselersdijk (11)



De Lier (31)



Maasdijk (6)



Poeldijk (6)



Kwintsheul (9)



Wateringen (12)



Een woonplaats buiten gemeente Westland, namelijk:... (15)

48. Wat voor locatie wenste je jouw woning toen je op zoek ging naar je eerste woning?
o

In het centrum (7)

o

In een woonwijk nabij het centrum (63)

o

In een woonwijk aan de buitenkant van de bebouwde kom (4)

o

Aan een doorgaande weg binnen de bebouwde kom (3)

o

Buiten de bebouwde kom (1)

o

Weet niet / geen voorkeur (12)

49. Op wat voor locatie ben je uiteindelijk gaan wonen?
o

In het centrum (9)

o

In een woonwijk nabij het centrum (64)

o

In een woonwijk aan de buitenkant van de bebouwde kom (12)

o

Aan een doorgaande weg binnen de bebouwde kom (4)

o

Buiten de bebouwde kom (1)

50. Wat wenste je met betrekking tot de reistijd van en naar werk toen je op ging naar je eerste
woning?
o

Goede verbinding met de auto (51)

o

Goede verbinding met het openbaar vervoer (6)

o

Goede verbinding met de fiets (15)

o

Thuiswerken (0)

o

Weet niet / geen voorkeur (17)

51. Op welke afstand vanaf de dagelijkse voorzieningen (zoals winkels) wenste je te wonen toen je op zoek ging naar je eerste woning?
o

Op loopafstand (maximaal 5 minuten) (6)

o

Op loopafstand (maximaal 10 minuten) (29)

o

Op fietsafstand (maximaal 5 minuten) (16)

o

Op fietsafstand (maximaal 10 minuten) (22)

o

Langer dan 10 minuten fietsen (3)

o

Weet niet / geen voorkeur (14)

52. Op welke afstand van dagelijkse voorzieningen (zoals winkels)is jouw eerste woning?
o

Op loopafstand (maximaal 5 minuten) (34)

o

Op loopafstand (maximaal 10 minuten) (21)

o

Op fietsafstand (maximaal 5 minuten) (26)

o

Op fietsafstand (maximaal 10 minuten) (9)

o

Langer dan 10 minuten fietsen (0)

53. Wat voor bebouwing wenste je in de wijk toen je op zoek ging naar een eerste woning staat?
Meerdere antwoorden mogelijk


Overwegend veel laagbouw (lager dan 4 verdiepingen) (42)



Overwegend veel hoogbouw (4 of meer verdiepingen) (0)



Een mix van laagbouw en hoogbouw (7)



Een afwisseling van gebouwen / typen woningen (16)



Overwegend dezelfde soort gebouwen / typen woningen (7)



Woningen in verschillende prijsklassen (21)



Woningen in dezelfde prijsklasse (9)



Een mix van koopwoningen en huurwoningen (7)
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Alleen maar koopwoningen (20)



Weet niet / geen voorkeur (26)

54. Wat voor bebouwing heeft de wijk waar jouw eerste woning staat?
Meerdere antwoorden mogelijk


Overwegend veel laagbouw (lager dan 4 verdiepingen) (42)



Overwegend veel hoogbouw (4 of meer verdiepingen) (3)



Een mix van laagbouw en hoogbouw (23)



Een afwisseling van gebouwen / typen woningen (34)



Overwegend dezelfde soort gebouwen / typen woningen (12)



Woningen in verschillende prijsklassen (36)



Woningen in dezelfde prijsklasse (10)



Een mix van koopwoningen en huurwoningen (36)



Alleen maar koopwoningen (16)

55. Wat wenste je aanvankelijk met betrekking tot de openbare ruimte in de wijk toen je op zoek ging naar je eerste koopwoning?
Meerdere antwoorden mogelijk


Een park in de wijk (12)



Plantsoenen verspreid in de wijk (22)



Veel water in de wijk (12)



Weinig water in de wijk (1)



Speelplaatsen in de wijk (17)



Ontmoetingsplekken in de wijk (0)



Veel levendigheid in de wijk (12)



Rustige wijk (35)



Een net straatbeeld (46)



Weinig autoverkeer (22)



Goede verkeersveiligheid (20)



Weinig criminaliteit (45)



Weet niet / geen voorkeur (15)

56. Hoe ziet de openbare ruimte in de wijk van je eerste koopwoning er uiteindelijk uit?
Meerdere antwoorden mogelijk


Een park in de wijk (26)



Plantsoenen verspreid in de wijk (31)



Veel water in de wijk (26)



Weinig water in de wijk (12)



Speelplaatsen in de wijk (38)



Ontmoetingsplekken in de wijk (4)



Veel levendigheid in de wijk (26)



Rustige wijk (45)



Een net straatbeeld (52)



Weinig autoverkeer (30)



Goede verkeersveiligheid (26)



Weinig criminaliteit (36)

57. Hoeveel en met wie wenste je contact te hebben in de wijk op het moment dat je op zoek ging naar je eerste woning?
Meerdere antwoorden mogelijk


Veel contact met directe buren (9)



Af en toe contact met directe buren (47)



Geen behoefte aan contact met directe buren (7)



Veel contact met buurtbewoners (2)



Af en toe contact met buurtbewoners (32)



Geen behoefte aan contact met buurtbewoners (9)



Weet niet / geen voorkeur (16)
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58. Hoeveel en met wie heb je contact in de wijk?
Meerdere antwoorden mogelijk


Veel contact met directe buren (11)



Af en toe contact met directe buren (60)



Geen behoefte aan contact met directe buren (4)



Veel contact met buurtbewoners (7)



Af en toe contact met buurtbewoners (41)



Geen contact met buurtbewoners (6)

58. Wat wenste je met betrekking tot de mensen in de wijk van jouw eerste woning?
Meerdere antwoorden mogelijk


Dezelfde type mensen als ik (29)



Veel verschillende type mensen als ik (12)



Weinig verschil in culturele afkomst (33)



Veel verschil in culturele afkomst (1)



Veel mensen in dezelfde levensfase (21)



Mensen in verschillende levensfasen (10)



Weet niet / geen voorkeur (22)

59. Wat voor mensen wonen er in de wijk waar jouw eerste woning staat?
Meerdere antwoorden mogelijk


Dezelfde type mensen als ik (21)



Veel verschillende type mensen als ik (33)



Weinig verschil in culturele afkomst (34)



Veel verschil in culturele afkomst (11)



Veel mensen in dezelfde levensfase (25)



Mensen in verschillende levensfasen (35)

61. Hoe wenste je te parkeren rond jouw eerste woning toen je op zoek ging naar je eerste woning?
o

Parkeren op eigen terrein (18)

o

Parkeren in de straat (63)

o

Parkeren elders in de wijk (0)

o

Weet niet / geen voorkeur (7)

62. Hoe parkeer je rond de woning waar je nu woont?
o

Parkeren op eigen terrein (27)

o

Parkeren in de straat (57)

o

Parkeren elders in de wijk (4)
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63. In hoeverre was je bereid de woonwens op te geven om een woning te kunnen kopen?
Niet opgeven Een beetje
opgeven
Gewenste woonplaats

Tussenin

Voor een flink Eventueel
deel opgeven helemaal
opgeven

(38)

(25)

(13)

(4)

(5)

(59)

(9)

(7)

(3)

(7)

(26)

(33)

(21)

(4)

(1)

(27)

(36)

(16)

(2)

(4)

(26)

(34)

(19)

(6)

(1)

(14)

(31)

(21)

(14)

(5)

(17)

(29)

(21)

(12)

(6)

(18)

(35)

(18)

(9)

(5)

(38)

(23)

(16)

(5)

(3)

Gewenste contact met buren en
buurtbewoners

(20)

(32)

(22)

(5)

(6)

Gewenste samenstelling van
mensen in de wijk

(20)

(32)

(21)

(6)

(6)

(26)

(33)

(20)

(2)

(4)

Gewenste regio (in gemeente
Westland)
Gewenste locatie van de woning
Gewenste reisafstand tot werk
Gewenste afstand tot dagelijkse
voorzieningen
Gewenste bebouwing in de wijk
Gewenste openbare ruimte
Gewenste levendigheid / rust van
de wijk
Gewenste veiligheid in de wijk

Gewenste parkeervorm

65. Wat is je (jullie) netto (gezamenlijk) inkomen per maand?
o

Minder dan €1.000,‐ per maand (0)

o

Tussen €1.000,‐ en €2.000,‐ per maand (16)

o

Tussen €2.000,‐ en €3.000,‐ per maand (30)

o

Tussen €3.000,‐ en €4.000,‐ per maand (27)

o

Tussen €4.000,‐ en €5.000,‐ per maand (3)

o

meer dan €5.000,‐ per maand (2)

o

Weet niet / Wil niet zeggen (9)

66. Wat heeft jouw voorkeur met betrekking tot de maandelijkse woonlasten?
o

Lagere maandelijkse woonlasten ‐‐> Een kleinere/minder luxe woning maar meer geld overhouden voor leuke dingen (66)

o

Hoge maandelijkse woonlasten ‐‐> Een grotere/luxere woning maar minder geld overhouden voor leuke dingen (9)

o

Weet niet (12)

67. Wat is bij jouw van toepassing geweest met bet rekking tot het wonen bij je ouders?
o

Langer bij ouders blijven wonen en een grotere / luxere woning kopen (21)

o

Eerder uit huis gaan en een kleinere / minder luxe woning kopen (15)

o

Weet niet / is niet van toepassing (51)

68. Wat heeft voor jou het zwaarst meegewogen bij de keuze van de woning
De woonplaats, de woonomgeving of de woning zelf
o

Woonplaats (28)

o

Woonomgeving (9)

o

Woning (41)

o

Weet niet (9)

69. Indien je in aanmerking wilt komen voor de verloting van de theaterbonnen, noteer dan hier je emailadres:
…..
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Bedankt voor het invullen van de enquête.
Mocht je naar aanleiding van de enquête nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je deze sturen naar
bjvdhoeven@gemeentewestland.nl.
Groeten,
Ben van der Hoeven
Gemeente Westland
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Bijlage VI:

Operationaliseringsschema’s

Potentiële starters
variabele/factor

als factor:
variabelen

Als abstract:
indicatoren

meetnivea
u
item

Index

Onafhankelijke Variabelen
Financiële mogelijkheden
Hoogst afgeronde opleiding
(CBS, 2011)
Opleidingsrichting (CBS, 2011)
Netto (gezamenlijk) inkomen
per maand

Inkomen

Huishoudensamenstelling

Huishoudsamenstelling (verwachting)
Hoogst afgeronde opleiding
partner (CBS, 2011)
Opleidingsrichting partner (CBS,
2011)

Inkomen (eventuele partner)

Inbreng eigen vermogen

ordinaal
nominaal

Schaal (5)
Keuze (10)

11
12

Interval

42

ordinaal

Keuze (7)
alleen/samen /
weet niet

ordinaal

Schaal (6)

14

nominaal

Keuze (11)
Ja / Nee / weet
niet

15

13

Inbreng eigen vermogen (verwachting)

nominaal

18

Leeftijd
Geslacht

zie boven
zie boven
ratio
nominaal

open vraag
Man/Vrouw

ordinaal

schaal (3)

8

ordinaal

9

Persoons‐/huishoudvariabelen
Opleidingsniveau
Huishoudensamenstelling
Leeftijd
Geslacht

Mate van verbondenheid met
woonplaats
Mate van verbondenheid met
regio

Verbondenheid woonplaats

Huidige woonsituatie
Huidige woonplaats (bij ouders)
Eigendomsvorm ouderlijk huis
Woningtype ouderlijk huis
Locatie van ouderlijk woning
Verwachting periode tot verlaten ouderlijk huis

nominaal
nominaal
nominaal
nominaal
nominaal
interval

schaal (3)
keuze (4)
selectievraag
keuze (10)
Huur/ Koop
keuze (5)
keuze (5)
schaal (6)

Eigendomsvorm
Prijsklasse
Woningtype
Grootte van de woning
Aantal slaapkamers

nominaal
interval
nominaal
interval
interval

keuze (4)
schaal (6)
keuze (6)
schaal (7)
Schaal (7)

16
17
19
21
20

Nieuwbouw of bestaande
woning
Onderhoudsniveau
Bewoningstermijn
Mogelijkheden aanpassingen
in toekomst

Nieuwbouw of bestaand
Onderhoudsstaat
Bewoningstermijn
Mogelijkheden meegroeien met
gezinsuitbreiding

nominaal
ordinaal
interval

keuze (5)
schaal (4)
keuze (6)

22
23
24

ordinaal

25

Luxe en comfort
Materialisatie

inrichting badkamer
Materiaal kozijnen

nominaal
nominaal

Buitenruimte

Gewenste buitenruimte(n)
Ligging van de buitenruimte

nominaal
nominaal

schaal (5)
keuze (6) meer
antw
keuze (4)
keuze (9) meer
antw
keuze (9)

28
29

Woonplaats
Regio
Locatie

Eerste voorkeur woonplaats
Tweede voorkeur voor woonplaats
Locatie

nominaal
nominaal
nominaal

keuze (11)
keuze (12)
keuze (6)

31
32
33

Verhuisurgentie

formulering

Verbondenheid regio
Woongeschiedenis /
thuissituatie

11
13
1
2

3
7
4
5
6
10

Afhankelijke variabelen
Woonwensen
Eigendomsvorm
Prijs
Woningtype
Grootte van de woning
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26
27

Afstand tot het werk
Afstand dagelijkse
voorzieningen

Verbinding en vervoersmiddel naar werk

nominaal

keuze (5)

34

Reistijd dagelijkse voorzieningen

ordinaal

35

Soort bebouwing in de wijk

Hoogte bebouwing

nominaal

Type bebouwing (tov eigen woning)

nominaal

Prijsklasse bebouwing (tov eigen woning)

nominaal

Eigendomsvorm bebouwing (tov eigen woning)

nominaal

Groenvoorziening

nominaal

Water

nominaal

Speel‐, ontmoetingsplekken

nominaal

Levendigheid

Mate van levendigheid

ordinaal

Veiligheid

Mate van veiligheid / verkeer

ordinaal

Sociale contacten

Mate van contact met directe buren

nominaal

Mate van contact met buurtbewoners

nominaal

Type mensen (tov respondent)

nominaal

Culturele afkomst (tov respondent)

nominaal

Levensfase van mensen (tov respondent)
typering parkeergelegenheid

nominaal
nominaal

schaal (6)
keuze (4) meer
antw
keuze (3)meer
antw
keuze (3) meer
antw
keuze (3) meer
antw
keuze (3) meer
antw
keuze (3) meer
antw
keuze (3) meer
antw
keuze (3) meer
antw
keuze (3) meer
antw
keuze (4) meer
antw
keuze (4) meer
antw
keuze (3) meer
antw
keuze (3) meer
antw
keuze (3) meer
antw
keuze (4)

39
40

ordinaal
ordinaal
ordinaal
ordinaal

schaal (5)
schaal (5)
schaal (5)
schaal (5)

30
30
30
30

ordinaal

schaal (5)

30

ordinaal

schaal (5)

30

ordinaal

schaal (5)

30

ordinaal

schaal (5)

30

ordinaal

schaal (5)

30

ordinaal
ordinaal
ordinaal
ordinaal

schaal (5)
schaal (5)
schaal (5)
schaal (5)

30
30
30
30

ordinaal

schaal (5)

30

ordinaal

schaal (5)

30

ordinaal

schaal (5)

41

ordinaal
ordinaal

schaal (5)
schaal (5)

41
41

ordinaal

schaal (5)

41

ordinaal

schaal (5)

41

ordinaal
ordinaal

schaal (5)
schaal (5)

41
41

Openbare ruimte

Bevolkingssamenstelling in de
wijk

Parkeergelegenheid

36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
39
39

Concessies in woonwensen
Belang Eigendomsvorm
Belang Prijs
Belang Woningtype
Belang Grootte van de woning

Belang Bewoningstermijn
Belang Leeftijd van de woning
Belang Onderhoudsniveau
Belang Mogelijkheden
aanpassingen in toekomst
Belang Bouwstijl
Belang Luxe en comfort
Belang Buitenruimte

Belang Materialisatie
Belang Woonplaats
Belang Regio
Belang Locatie
Belang Afstand tot het werk
Belang Afstand dagelijkse
voorzieningen
Belang Soort bebouwing in de
wijk
Belang Openbare ruimte

Bereidheid tot opgave van wens Eigendomsvorm
Bereidheid tot opgave van wens Prijs
Bereidheid tot opgave van wens Woningtype
Bereidheid tot opgave van wens Grootte van de
woning
Bereidheid tot opgave van wens Aantal
slaapkamers
Bereidheid tot opgave van wens
Bewoningstermijn
Bereidheid tot opgave van wens Nieuwbouw of
bestaande bouw
Bereidheid tot opgave van wens
Onderhoudsniveau
Bereidheid tot opgave van wens Mogelijkheden
aanpassingen in toekomst
Bereidheid tot opgave van wens Bouwstijl
Bereidheid tot opgave van wens Badkamer
Bereidheid tot opgave van wens Buitenruimte
Bereidheid tot opgave van wens ligging van
Buitenruimte
Bereidheid tot opgave van wens Materiaal
buitenkozijnen
Bereidheid tot opgave van wens
Bereidheid tot opgave van wens
(Westland)
Bereidheid tot opgave van wens
Bereidheid tot opgave van wens
werk
Bereidheid tot opgave van wens
dagelijkse voorzieningen
Bereidheid tot opgave van wens
de wijk
Bereidheid tot opgave van wens

Woonplaats
Regio
Locatie
Afstand tot het
Afstand
Bebouwing in
Openbare
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Belang Levendigheid
Belang Veiligheid
Belang Sociale contacten
Belang
Bevolkingssamenstelling in de
wijk
Belang Parkeergelegenheid

ruimte
Bereidheid tot opgave van wens Levendigheid /
rust
Bereidheid tot opgave van wens Veiligheid
Bereidheid tot opgave van wens Sociale
contacten

ordinaal
ordinaal

schaal (5)
schaal (5)

41
41

ordinaal

schaal (5)

41

ordinaal

schaal (5)

41

ordinaal

schaal (5)

41

Bereid om tijdelijk te huren

nominaal

keuze (3)

46

Doorslaggevend bij keuze van de woning
Verlengen tegen minder woonwensen
Geld overhouden voor leuke dingen tegen
realiseren woonwensen

nominaal
nominaal

keuze (4)
keuze (3)

45
44

nominaal

keuze (3)

43

Bereidheid tot opgave van wens
Bevolkingssamenstelling in de wijk
Bereidheid tot opgave van wens
Parkeergelegenheid

Slotvragen
Tijdelijk huren
Woonplaats, woonomgeving,
woning
Verblijf bij ouders
Woonlasten
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Reeds verhuisde starters
variabele/factor

als factor:
variabelen

Als abstract:
indicatoren

meetniveau

item

Index

ordinaal

Schaal (5)

4

nominaal

Keuze (10)

5

Interval
ordinaal

Keuze (7)
alleen/same
n

ordinaal

Schaal (6)

7

nominaal

Keuze (11)
Ja / Nee / wil
niet zeggen

8
19

Onafhankelijke Variabelen
Financiële mogelijkheden
Hoogst afgeronde
opleiding (CBS, 2011)
Opleidingsrichting (CBS,
2011)
Netto (gezamenlijk)
inkomen per maand

Inkomen

Huishoudensamenstelling

Huishoudsamenstelling (bij verhuizing)
Hoogst afgeronde
opleiding partner (CBS,
2011)
Opleidingsrichting partner
(CBS, 2011)

Inkomen (eventuele partner)

Inbreng eigen vermogen

64
6

Inbreng eigen vermogen

nominaal

Leeftijd bij verlaten van ouderlijk huis
Huidige leeftijd
Geslacht

zie boven
zie boven
ratio
ratio
nominaal

open vraag
open vraag
Man/Vrouw

4
6
15
1
2

ordinaal

Schaal (3)

13

ordinaal

Schaal (3)

Woonplaats bij ouders
Eigendomsvorm ouderlijk huis
Woningtype ouderlijk huis
Locatie van ouderlijk woning
Mate van urgentie bij het zoeken naar een woning
Periode tussen verhuiswens en koop woning

nominaal
nominaal
nominaal
nominaal
ordinaal
interval

keuze (10)
Huur/ Koop
keuze (5)
keuze (5)
schaal (5)
schaal (5)

Eigendomsvorm
Prijsklasse
Woningtype
Grootte van de woning
Aantal slaapkamers
Bewoningstermijn
Nieuwbouw of bestaand
Toekomstig onderhoud

nominaal
interval
nominaal
interval
interval
interval
ordinaal
ordinaal

keuze (3)
schaal (6)
keuze (6)
schaal (7)
schaal (7)
schaal (6)
keuze (5)
schaal (4)

18
20
22
26
24
32
28
30

Mogelijkheden meegroeien met gezinsuitbreiding

ordinaal

34

Luxe en comfort

inrichting badkamer

nominaal

Buitenruimte
Materialisatie

Gewenste buitenruimte(n)
Ligging van de buitenruimte
Materiaal kozijnen

nominaal
nominaal
nominaal

schaal (5)
keuze (6)
meer antw
keuze (9)
meer antw
keuze (9)
keuze (4)

Woonplaats

Eerste voorkeur woonplaats

nominaal

Regio

Tweede voorkeur voor woonplaats

nominaal

Opleidingsniveau
Huishoudensamenstelling
Leeftijd
Geslacht
Verbondenheid met opgegroeide
woonplaats
Verbondenheid met opgegroeide
regio
Woongeschiedenis / thuissituatie
bij ouders

Verhuisurgentie

Mate van verbondenheid
met woonplaats
Mate van verbondenheid
met regio

formulering

Persoons‐/huishoudvariabelen

14
12
9
10
11
17
16

Afhankelijke variabelen
Woonwensen (bij het zoeken van
eerste koopwoning)
Eigendomsvorm
Prijs
Woningtype
Grootte van de woning
Bewoningstermijn
Nieuwbouw of bestaande woning
Onderhoudsniveau
Mogelijkheden aanpassingen in
toekomst
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40
42
38

keuze (11)
keuze (11)
meer antw

45
47
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Locatie
Afstand tot het werk
Afstand dagelijkse voorzieningen

Locatie
Verbinding en vervoersmiddel naar werk
Reistijd dagelijkse voorzieningen

nominaal
nominaal
ordinaal

Soort bebouwing in de wijk

Hoogte bebouwing

nominaal

Type bebouwing (tov eigen woning)

nominaal

Prijsklasse bebouwing (tov eigen woning)

nominaal

Eigendomsvorm bebouwing (tov eigen woning)

nominaal

Groenvoorziening

nominaal

Water

nominaal

Speel‐, ontmoetingsplekken

nominaal

Levendigheid

Mate van levendigheid

nominaal

Veiligheid

Mate van veiligheid

nominaal

Sociale contacten

Mate van contact met directe buren

nominaal

Mate van contact met buurtbewoners

nominaal

Type mensen (tov respondent)

nominaal

Culturele afkomst (tov respondent)

nominaal

Parkeergelegenheid

Levensfase van mensen (tov respondent)
typering parkeergelegenheid

Concessies in woonwensen

Verschil tussen woonwens en huidige woning

Eigendomsvorm
Prijs
Woningtype

Openbare ruimte

Bevolkingssamenstelling in de
wijk

Grootte van de woning

Bewoningstermijn
Nieuwbouw of bestaande woning
Onderhoudsniveau
Mogelijkheden aanpassingen in
toekomst
Luxe en comfort
Buitenruimte

Materialisatie
Belang Woonplaats
Belang Regio
Belang Locatie
Belang Afstand tot het werk
Belang Afstand dagelijkse
voorzieningen
Belang Soort bebouwing in de
wijk
Belang Openbare ruimte
Belang Levendigheid

nominaal
nominaal

keuze (6)
keuze (5)
schaal (5)
keuze (4)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (4)
meer antw
keuze (4)
meer antw
keuze (4)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (4)

59
61

Bereidheid tot opgave van wens Eigendomsvorm
Bereidheid tot opgave van wens Prijs
Bereidheid tot opgave van wens Woningtype
Bereidheid tot opgave van wens Grootte van de
woning
Bereidheid tot opgave van wens Aantal
slaapkamers
Bereidheid tot opgave van wens Bewoningstermijn
Bereidheid tot opgave van wens Nieuwbouw of
bestaand
Bereidheid tot opgave van wens Toekomstig
onderhoud
Bereidheid tot opgave van wens Mogelijkheden
meegroeien met gezinsuitbreiding
Bereidheid tot opgave van wens inrichting
badkamer
Bereidheid tot opgave van wens Gewenste
buitenruimte(n)
Bereidheid tot opgave van wens Ligging van de
buitenruimte
Bereidheid tot opgave van wens Materiaal kozijnen

ordinaal
ordinaal
ordinaal

schaal (5)
schaal (5)
schaal (5)

44
44
44

ordinaal

schaal (5)

44

ordinaal
ordinaal

schaal (5)
schaal (5)

44
44

ordinaal

schaal (5)

44

ordinaal

schaal (5)

44

ordinaal

schaal (5)

44

ordinaal

schaal (5)

44

ordinaal

schaal (5)

44

ordinaal
ordinaal

schaal (5)
schaal (5)

44
44

Bereidheid tot opgave van wens
Bereidheid tot opgave van wens
Bereidheid tot opgave van wens
Bereidheid tot opgave van wens
werk
Bereidheid tot opgave van wens
voorzieningen
Bereidheid tot opgave van wens
wijk
Bereidheid tot opgave van wens
Bereidheid tot opgave van wens
rust

ordinaal
ordinaal
ordinaal

schaal (5)
schaal (5)
schaal (5)

63
63
63

ordinaal

schaal (5)

63

ordinaal

schaal (5)

63

ordinaal
ordinaal

schaal (5)
schaal (5)

63
63

ordinaal

schaal (5)

63

Woonplaats
Regio (Westland)
Locatie
Afstand tot het

48
50
51
53
53
53
53
55
55
55
55
55
57
57
59
59

Afstand dagelijkse
Bebouwing in de
Openbare ruimte
Levendigheid /
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Belang Veiligheid
Belang Sociale contacten
Belang Bevolkingssamenstelling
in de wijk
Belang Parkeergelegenheid

Huidige woning

Bereidheid tot opgave van wens Veiligheid
Bereidheid tot opgave van wens Sociale contacten
Bereidheid tot opgave van wens
Bevolkingssamenstelling in de wijk
Bereidheid tot opgave van wens
Parkeergelegenheid

ordinaal
ordinaal

schaal (5)
schaal (5)

63
63

ordinaal

schaal (5)

63

ordinaal

schaal (5)

63

Eigendomsvorm
Prijsklasse
Woningtype
Grootte van de woning
Aantal slaapkamers
Bewoningstermijn
Nieuwbouw of bestaand
Toekomstig onderhoud
Mogelijkheden meegroeien met gezinsuitbreiding

nominaal
interval
nominaal
interval
interval
interval
ordinaal
ordinaal
ordinaal

inrichting badkamer

nominaal

Gewenste buitenruimte(n)
Ligging van de buitenruimte
Materiaal kozijnen

nominaal
nominaal
nominaal

woonplaats
Regio
Locatie
Verbinding en vervoersmiddel naar werk

nominaal
zie boven
nominaal
nominaal

Soort bebouwing in de wijk

Hoogte bebouwing
Type bebouwing (tov eigen
woning)
Prijsklasse bebouwing (tov
eigen woning)
Eigendomsvorm
bebouwing (tov eigen
woning)

Openbare ruimte

Sociale contacten

Bevolkingssamenstelling in de wijk

nominaal
nominaal
nominaal

keuze (10)

3
21
23
27
25
33
29
31
35
37
41
43
39
46
46
49
52

keuze (5)
keuze (5)
keuze (4)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (3)
meer antw

54
54
54

nominaal
nominaal

keuze (3)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (4)
meer antw
keuze (4)
meer antw
keuze (4)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (3)
meer antw
keuze (3)

60
62

nominaal
nominaal

keuze (4)
keuze (3)

67
66

nominaal

keuze (3)

65

nominaal

Groenvoorziening

nominaal

Water
Speel‐,
ontmoetingsplekken

nominaal

Mate van levendigheid

nominaal

Mate van veiligheid
Mate van contact met
directe buren
Mate van contact met
buurtbewoners
Type mensen (tov
respondent)
Culturele afkomst (tov
respondent)
Levensfase van mensen
(tov respondent)

nominaal

Typering parkeergelegenheid

keuze (4)
selectievraag
schaal (6)
keuze (5)
schaal (7)
schaal (6)
schaal (7)
keuze (4)
schaal (4)
schaal (4)
keuze (6)
meer antw
keuze (9)
meer antw
keuze (9)
keuze (4)

nominaal

nominaal
nominaal
nominaal
nominaal

54
56
56
56
56
56
58
58
60
60

Slotvragen
Woonplaats, woonomgeving,
woning
Verblijf bij ouders
Woonlasten

Doorslaggevend bij keuze van de woning
Verlengen tegen minder woonwensen
Geld overhouden voor leuke dingen tegen
woonwensen
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Bijlage VII:

Matrix beïnvloedende factoren op woonwensen en concessies in woonwensen

Overzicht significante verschillen tussen beïnvloedende factoren
Overzicht van significante verschillen tussen
beïnvloedende factoren op woonwensen en
concessies in woonwensen
Inkomen

Inkomen

Huishoud‐
samenstelling

Opleidingsniveau

x

x

x

Huishoudsamenstelling

x

Leeftijd

Geslacht

x

x

Prijsklasse

x

x

Woningtype

x

x

x

Aantal slaapkamers

x

x

x

Grootte woning

x

x

x

Periode bewoning

x

x

Meegroeimogelijkheden

x

Verbondenheid
Westland /
woonplaats

potentieel
of reeds
verhuisd

x

x

x

x

x

x

x

Onderhoudsniveau

x

Meerdere wastafels in badkamer

x

Eén wastafel in badkamer

x

x

x

Afstand tot dagelijkse voorzieningen

x

Speelplaatsen in openbare ruimte

x

Levendigheid in openbare ruimte

x

Goede verkeersveiligheid

x

x
x

Zelfde type mensen in de wijk

x

x

Concessie woningtype

x

Concessie grootte woning

x

Concessie aantal slaapkamers

x

Concessie nieuwbouw of bestaand

x

Concessie periode bewoning

x

Concessie meegroeimogelijkheden

x

Concessie buitenruimte

x

Concessie ligging buitenruimte

x

Concessie locatie

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

Concessie afstand tot dagelijkse voorzieningen

Concessie samenstelling mensen in de wijk

x
x

Concessie prijs

Concessie afstand tot werk

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

Concessie levendigheid of rust

x

Concessie woonplaats

x

Concessie regio

x
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Tabel 74 Verschillen tussen potentiële starters en reeds verhuisde starters
Woonwens
Belangrijkste in woningkeuze
Woningtype
Onderhoudsniveau
Bestaande of nieuwbouw
Periode bewoning
Meegroeimogelijkheden

Potentiële starters
vaker woonomgeving belangrijkste
vaker eengezinswoning
vaker goed onderhouden
vaker geen voorkeur
vaker tussen 6 en 12 jaar
vaker redelijke meegroeimogelijkheden

Reeds verhuisde starters

Toilet in badkamer
Grote achtertuin
Kleine voortuin
Verschillende bouwtypen in wijk
Verschillende prijsklassen in wijk
Park in de wijk
Plantsoenen in de wijk
Veel water in de wijk
Speelplaatsen in de wijk
Levendige wijk
Goede verkeersveiligheid in de wijk
Weinig criminaliteit in de wijk
Veel contact met directe buren
Af en toe contact met buurtbewoners
Dezelfde type mensen in de wijk
Concessie

vaker
vaker
vaker
vaker
vaker
vaker
vaker
vaker
vaker
vaker
vaker
vaker
vaker
vaker
vaker
Potentiële starters

vaker woning belangrijkste
vaker meergezinswoning
vaker matig onderhouden
vaker bestaande bouw
vaker tot 3 jaar
vaker geen/geringe
meegroeimogelijkheden
minder vaak
minder vaak
minder vaak
minder vaak
minder vaak
minder vaak
minder vaak
minder vaak
minder vaak
minder vaak
minder vaak
minder vaak
minder vaak
minder vaak
Minder vaak
Reeds verhuisde starters

Ligging buitenruimte
Buitenruimte
Buitenkozijnen
Bouwstijl
Meegroeimogelijkheden
Periode bewoning
Nieuwbouw of bestaand
Prijs
Bebouwing in de wijk
Openbare ruimte
Levendige of rustige wijk
Contact met buren
Parkeren

vaker bereid tot concessie
vaker bereid tot concessie
vaker neutraal
vaker neutraal
vaker bereid tot concessie
vaker bereid tot concessie
vaker neutraal
vaker neutraal
vaker neutraal
vaker neutraal
vaker neutraal
vaker bereid tot concessie
vaker bereid tot concessie

vaker geen concessie
vaker geen concessie
vaker geen concessie
vaker geen concessie
vaker geen concessie
vaker geen concessie
vaker geen concessie
vaker geen concessie
vaker geen concessie
vaker geen concessie
vaker geen concessie
vaker geen concessie
vaker geen concessie

Verschillen tussen alleenwonende starters en samenwonende starters
Woonwens

Alleenwonende starters

Samenwonende starters

Inkomen
Prijsklasse
Woningtype
Aantal slaapkamers
Grootte woning

vaker laag inkomen
vaker onder €200.000,‐
vaker meergezinswoning
vaker 1‐ of 2 slaapkamers
vaker minder dan 75m²

vaker hoog inkomen
vaker boven €200.000,‐
vaker eengezinswoning
vaker 3‐ of meer slaapkamers
vaker meer dan 100m²

Periode bewoning
Meegroeimogelijkheden

vaker tussen 3 en 6 jaar
vaker geen / geringe mogelijkheden

vaker langer dan 6 jaar
vaker veel / redelijke
meegroeimogelijkheden

Concessie

Alleenwonende starters

Samenwonende starters

Concessie woningtype
Concessie buitenruimte
Concessie samenstelling mensen in de wijk

vaker neutraal
vaker neutraal
vaker geen concessie

minder vaak neutraal
vaker geen concessie
vaker bereid tot concessie
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