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AantalPP (1.1) 
<<<<< Na beantwoording van deze vraag geldt INTERVIEW GESTART >>>>> 
* * * LET OP: Ga na of iedereen tot hetzelfde huishouden behoort. * * *  
Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen bestaat dan het huishouden waartoe u behoort? 
>> ENQ: Kinderen die elders op kamers wonen niet tot huishouden rekenen 
[1..49] 
NODK, NORF 

 
HHKern (1.2) 
  STEL VAST: Wie zijn dat? 
  >>ENQ:  * Stel éérst de huishoudkern vast en ga daar vanuit (moeten 15 jaar of ouder zijn!). 
       * Kind = ook stiefkind, pleegkind e.d. <<   

1. Echtpaar / v.p. alleen   [PartAll] 
2. Echtpaar / v.p. + kind(eren)   [PartKnd] 
3. Echtpaar / v.p. + kind(eren) + ander(en)   [PartKndAnd] 
4. Echtpaar / v.p. + ander(en)   [PartAnd] 
5. EenOuder + kind(eren)   [EOKind] 
6. EenOuder + kind(eren) + ander(en)   [EOKndAnd] 
7. Huishoudkern: NIETechtpaar/v.p.   [Overig] 

 
OP_HHK  

GEGEVENS VAN OP UIT REGISTRATIE (GBA) 
 STEL VAST: Behoort OP tot de huishoudkern? 
 1. Ja, OP behoort daartoe            [Kern] 
 2. Nee, OP behoort daar niet toe           [NietKern] 
NODK, NORF 

 
OP 

STEL VAST: Komt OP op deze regel? 
  1. Ja   [Ja] 
  2. Nee   [Nee] 
 
EVP2 
  >> ENQ: persoon 2 = partner van persoon 1.<< 
  STEL VAST: Relatie tot persoon 1 (Regel 1) 
  >> ENQ: Geregistreerd partnerschap = code 1 (Echtgeno(o)t(e) van 1e lid).<< 
  1. Echtgeno(o)t(e) van 1e lid           [Echtgen] 

2. Vaste partner van 1e lid            [Vpartner] 
3. GEEN partner van 1e lid            [GeenPaar] 
NODK, NORF 
 
CONTROLE 
U heeft aangegeven dat de huishoudkern uit 2 personen bestaat. Het 2e lid moet dan vaste partner of 
echtgen. Zijn van het 1e lid. Zo niet, corrigeer dan een van beide voorwaarden. 

 
Kind 

…………………Persoon[i]………………… 
STEL VAST: Relatie tot persoon 1 (regel 1). 
1. Kind van HHKern             [Kind_HHK] 
2. Anders                [Andrs] 
NODK, NORF 

 
Ander 

…………………Persoon[i]………………… 
STEL VAST: Relatie tot persoon 1 (regel 1). 
1. Vader/Moeder              [Vamoeder] 
2. Schoonvader/ schoonmoeder           [SchoonVM] 
3. Broer/zus               [BroerZus] 
4. Schoonbroer (zwager)/schoonzus         [SchoonBZ] 
5. Schoonzoon/schoondochter           [SchoonZD] 
6. Kleinkind               [KleinKnd] 
7. Overig: familie of schoonfamilie          [Fam_SchF] 
8. Overig: geen familie of schoonfamilie        [Overig] 
NODK, NORF
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AantPP 
Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen bestaat dan het huishouden waartoe u behoort?

> 1 persoon  1 persoon

HHKern 
STEL VAST: Wie zijn dat?

HHKern = [PartAll]/[PartKnd]/[PartKndAnd]/[PartAnd]

EVP2
STEL VAST: Relatie tot persoon 1

OP_HHK 
STEL VAST: Behoort OP tot huishoudkern ?

OP 
STEL VAST: komt OP op deze regel?

anders

[GeenPaar] anders

 Het 2e lid moet dan vaste partner of echtgen . zijn van het 1e lid. Zo niet, 
corrigeer dan een van beide voorwaarden .

HHKern = [PartKind]/[PKindAnd]/[EOKind]/{EOKndAnd] ) anders

Kind
STEL VAST: Relatie tot persoon 1

Kind = [Andrs] of
HHKern= [PartAnd]/[Overig]

anders

Ander
STEL VAST: Relatie tot persoon 1

Alle respondenten

HHKern <> [PartAll] anders
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M_V 
…………………Persoon[i]………………… 
STEL VAST: Geslacht persoon[i]. 
1. Man                 [Man] 
2. Vrouw                [Vrouw] 
NODK, NORF 

 
Geboren 

…………………Persoon[i]………………… 
Wat is de geboortedatum van persoon[i]? 

 
Lft 

STEL VAST: Leeftijd in jaren. 
>> ENQ: Informeer hiernaar of schat zelf (zo goed mogelijk).<< 
NODK, NORF 

 
Akk 

Persoon[i] is dus: <Leeftijd in jaren>? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 
NODK, NORF 

 
BurgSt 

…………………Persoon[i]………………… 
>>ENQ: Geregistreerd partnerschap = Gehuwd (code 1)<< 
Wat is op dit moment de burgelijke staat van persoon[i]? 
1. Gehuwd               [Gehuwd] 
2. Gescheiden               [Gescheid] 
3. Weduwe/weduwnaar            [Weduwst] 
4. Nooit gehuwd geweest            [NooitGeh] 

 
CtrlPers 

STEL VAST: Huishouden telt <AantPP> personen. 
1. Ja, iedereen gehad             [Klaar] 
2. Nee, nog niet iedereen gehad          [NogNiet] 

 

(Afgeleide) variabele uit HHBox: 
 
HHKern 

1. Echtpaar / v.p. alleen [PartAll] 
2. Echtpaar / v.p. + kind(eren) [PartKnd] 
3. Echtpaar / v.p. + kind(eren) + ander(en) [PartKndAnd] 
4. Echtpaar / v.p. + ander(en) [PartAnd] 
5. EenOuder + kind(eren) [EOKind] 
6. EenOuder + kind(eren) + ander(en) [EOKndAnd] 
7. Huishoudkern: GEEN echtpaar/v.p. [Overig] 
 

PLHH 
1. Alleenstaande [Alleenst]   
2. 1-Pers. huishoudkern (AantalPP >= 2) [1PersHHK]  
3. Lid huishoudkern = echtpaar [EchtpHHK]   
4. Lid huishoudkern = vaste partners [VP_HHK]   
5. Kind (van huishoudkern) [Kind]   
6. Vader/ Moeder [VMoeder]    
7. Schoonvader / Schoonmoeder [SchoonVM] 
8. Broer / Zus [BroerZus] 
9. Schoonbroer / Schoonzus [SchoonBZ] 
10. Schoonzoon / Schoondochter [SchoonZD] 
11. Kleinkind [KleinKind] 
12. Overig: Familie of schoonfamilie [Fam_SchF] 
13. Overig: Geen familie of schoonfamilie [Overig] 

 
OP = lid Hhkern 

AantalPP = 1 of  
HHKern = PartAll of OP_HHK := [Kern] 
OP_HHK = [ja]                  
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Geboren
Regel [i] huishoudbox
----Geboortedatum persoon [i]----

Leeft
Leeftijd in jaren?

    wn/wg anders

Akk
(Persoon [i]) is dus: ... jr? 

BurgSt
Regel [I] huishoudbox
En wat is op dit moment de burgerlijke staat? 

M_V
Regel [i] huishoudbox
----Geslacht persoon [i]----

CtrlPers
Hebt u iedereen in het huishouden gehad?

Endblok
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Etni_OP (2.4) 
Tot welke etnische groepering rekent u zich? 
(codeermodule nationaliteiten) 
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Tot welke etnische groepering rekent u zich?

Etni_OP

Alle respondenten

Endblok
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HuurEig (3.1) 
Voor het onderzoek is het van essentieel belang dat wij weten of u in een koop- of 
een huurwoning woont.  
Ik wil u nu een aantal vragen stellen over de eigendomsvorm van uw huidige woning. 
($1 Bent u eigenaar van de woning?) 
($2 Bent u of is een van de leden van uw huishouden eigenaar van de woning?) 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
Huur1 (3.2) 

($1 Betaalt u huur voor deze woning/woonruimte?) 
($2 Betaalt u of een van de leden van uw huishouden huur voor deze woning/woonruimte?) 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee, huishouden woont gratis           [Gratis] 
3. Nee, bij nader inzien koopwoning          [KoopW] 

 
HuurEig2 (3.3) 

Voor het onderzoek is het van essentieel belang dat wij weten of u in een koop- of een huurwoning woont.  
Is de woning een koop- of een huurwoning? 
1. Koopwoning               [KoopW] 
2. Huurwoning               [HuurW] 
3. Huishouden woont gratis            [Gratis] 
NODK, NORF 
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($1 Bent u / $2 Bent u of is een van de leden van van uw huishouden) eigenaar van de woning?

Is de woning koop of huur?
NODK, NORF

HuurEig

HuurEig2

anders

($1 Betaalt u / $2 Betaalt u of een van de leden van uw huishouden) huur voor de woning?

Huur1

Endblok

Alleen indien:
OP = lid HHkern

[Nee]/wn/wg

wn/wg anders

(($1) PLHH = [Alleenst] of (PLHH = [1PersHHk] en OP = lidHHkern))
(($2) anders)
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MeerHH (4.1) 
>>ENQ: Dit adres is <imputatie adres>.<< 
Wonen er op dit adres naast uw huishouden nog andere huishoudens van een of meer personen? 
1. Ja          [Ja] 
2. Nee          [Nee] 

 
HoevHH (4.2) 

>>ENQ: Dit adres is <imputatie adres>.<< 
Uw eigen huishouden niet meegerekend, hoeveel HUISHOUDENS wonen er dan op dit adres? 
[1..97]  

 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat er <HoevHH> huishoudens op dit adres wonen. Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan 
dit aantal.  

 
HoevPP (4.3) 

>>ENQ: Dit adres is <imputatie adres>.<< 
Uw eigen huishouden niet meegerekend, hoeveel PERSONEN wonen er dan op dit adres? 
[1..97]   

 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat <HoevPP> personen op dit adres wonen. Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit 
aantal.  

 
Verhuur (4.4) 

($1 Verhuurt u in deze woning kamers aan één of meer andere huishoudens)/ 
($2 Verhuurt uw huishouden in deze woning kamers aan één of meer andere huishoudens?) 
1. Ja          [Ja] 
2. Nee          [Nee] 

 
HoevKam (4.5) 

>>ENQ: Ruimten in gebruik voor bedrijf of beroep niet als kamer tellen.<< 
($1 Hoeveel kamers verhuurt u in deze woning)/ 
($2 Hoeveel kamers verhuurt uw huishouden in deze woning). 
Onder een kamer wordt verstaan iedere ruimte in een woonverblijf met een toegangsdeur en tenminste een 
raam, met uitzondering van badkamer, toilet, hal, gang, keuken en open zolder?  
[1..97]  

 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat <HoevKam> kamers worden verhuurd. Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit 
aantal.  

 
OndrHuur (4.6) 

>>ENQ: Let op men is geen onderhuurder, als een van de huurders de huren incasseert om voor alle 
huurders een bedrag aan de elders wonende verhuurder over te maken, huishoudens met een 
gemeenschappelijk huurcontract zijn elkaars medehuurder en geen onderhuurder<< 
($1 Bent u onderhuurder, d.w.z. woont degene van wie u woonruimte huurt ook in deze woning)/ 
($2 Is uw huishouden onderhuurder, d.w.z. woont degene van wie uw huishouden woonruimte huurt ook 
in deze woning)? 
1. Ja          [Ja] 
2. Nee          [Nee]          
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Wonen er op dit adres nog andere huishoudens?

Uw eigen huishouden niet meegerekend, hoeveel personen wonen er dan op dit adres?

MeerHH

HoevPP

Nee/wn/wg

Hoeveel kamers verhuurt ($1 u /$2 uw 
huishouden ) in deze woning?

HoevKam

Uw eigen huishouden niet meegerekend, hoeveel huishoudens wonen er dan op dit adres?

HoevHH

Verhuurt ($1 u / $2 uw huishouden) in deze woning kamers aan één of meer huishoudens?

Verhuur

OndrHuur

[Nee]/wn/wg èn
((Eigdom.Huur1 = [Ja]/[Gratis]) of
(Eigdom.HuurEig2 = [Huurw]/[Gratis]))

Alleen indien:
OP = lid Hhkern of
Hhkern = [Overig]

[Ja]

[Ja] anders

(($1) PLHH = [Alleenst] of (PLHH = [1PersHHk] en OP = lidHHkern))
(($2) anders)

($1 Bent u / $2 Is uw 
huishouden ) onderhuurder?

Endblok

Klopt het aantal huishoudens ? Zo niet, corrigeer dan dit aantal .

HoevHH > 9 en < 98 anders

Klopt het aantal personen ? Zo niet, corrigeer dan dit aantal .

HoevPP > 49 en < 98 anders

Klopt het aantal kamers? Zo niet, corrigeer 
dan dit aantal .

HoevKam > 10 en < 98 anders
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OudWon (5.1) 
Is uw woning speciaal bestemd voor ouderen? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
OudVWd (5.2) 

Aan welke voorwaarde moest u voldoen om in uw woning te mogen wonen. Was dit:-> 
1. een gezondheids of medische indicatie,        [Gezndh] 
2. een leeftijdsgrens,             [Leeftgr] 
3. of zowel een medische indicatie als leeftijdsgrens?     [GezLeef] 
4. Geen voorwaarden             [GeenVoor] 

 
SrtBejW (5.3) 

Om wat voor soort ouderenwoning gaat het. Is dit:-> 
1. een ouderenwoning, bejaardenwoning, seniorenwoning,    [BejWon]  
2. een aanleunwoning,             [AanlWon] 
3. een serviceflat,              [ServFlat] 
4. een woonzorgcomplex,            [ZorgCmpl] 
5. een bejaardenoord, verzorgingshuis of een verzorgingsflat?   [BejFlat] 
 6. andere woonvorm             [AndWon] 

 
OpZich (5.4) 

>>ENQ: Van een complex is sprake wanneer de woning samen met andere woningen (specifiek voor 
ouderen) één geheel vormt als deel van een (flat) gebouw. Het complex mag ook gemengd zijn: woningen 
speciaal voor ouderen samen met gewone woningen<< 
Staat deze ouderenwoning op zichzelf of maakt de woning deel uit van een complex waartoe meer 
woningen behoren? 
1. Op zichzelf               [ZichZelf] 
2. Maakt deel uit van een complex          [Complex] 

 
SteunP (5.5) 
  >>ENQ: Een zogenaamd bejaardenoord of bejaarden(te)huis valt onder de categorie verzorgingshuis.<< 

Staat de woning in de buurt bij een verzorgings- of verpleeghuis, een dienstencentrum of een steunpunt? 
1. Ja, verzorgings- of verpleeghuis          [JBejhuis] 
2. Ja, dienstencentrum of steunpunt          [JDienstc] 
3. Nee                 [Nee] 

 
DienstGebr (5.6) 

>>ENQ: * Meerdere antwoorden mogelijk. 
               * Het gaat om de mogelijkheid, niet om het daadwerkelijk gebruik. << 
Kunt u via het bijbehorende verzorgings- of verpleeghuis of via het dienstencentrum gebruik maken  
van:->  
1. verpleging,               [Verpleg] 
2. verzorging,               [Verzorg] 
3. huishoudelijke hulp,             [HuisHulp] 
4. maaltijdverzorging,             [Maaltyd] 
5. recreatieve bezigheden,            [Recrea] 
6. of andere diensten?             [AndrD] 
7. Kan niet van diensten gebruik maken        [Nee] 
 

GebrVerpl (5.8.1) 
Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van verpleging via het dienstencentrum, verzorgings- of 
verpleeghuis? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [nee]  
 

GebrZorg (5.8.2) 
Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van verzorging via het dienstencentrum, verzorgings- of 
verpleeghuis? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [nee]  
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Is de woning speciaal bestemd voor ouderen?

OudWon

Voorwaarde om in de woning te mogen wonen?

OudVwd

Soort ouderenwoning?

Maakt de woning deel uit van een complex?

Staat de woning in de buurt van een bejaarden- of verzorgingtehuis, etc.

Kunt u daar maken van een of meer van de volgende diensten?

SrtBejW

Opzich

SteunP

DienstGebr

Alleen indien:
(OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig] ) èn

Huur.OndrHuur <> [Ja]

Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van verpleging via het dienstencentrum etc.?

GebrVerpl

[Ja] èn
Lft_OP >= 55 of Lft_PartnerOP >=55

[Jbejhuis] / [Jdienst] anders

anders

DienstGebr = [Verpleg] anders

($1) AantPP >1

Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van verzorging via het dienstencentrum etc.?

GebrZorg

DienstGebr = [Verzorg] anders
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GebrHHulp (5.8.3) 
Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van huishoudelijke hulp via het dienstencentrum, 
verzorgings- of verpleeghuis? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [nee]  
 

GebrMaal (5.8.4) 
Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van maaltijdverzorging via het dienstencentrum, 
verzorgings- of verpleeghuis? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [nee]  
 

GebrRecrea (5.8.5) 
Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van recreatieve bezigheden via het dienstencentrum, 
verzorgings- of verpleeghuis? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [nee]  
 

GebrAndD (5.8.6) 
Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van andere diensten via het dienstencentrum, 
verzorgings- of verpleeghuis? 
1. Ja [Ja] 
2. Nee [nee]  
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SteunP = anders

Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden ) gebruik van huishoudelijke hulp via het dienstencentrum etc .?

GebrHHulp

DienstGebr = [HuisHulp] anders

Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden ) gebruik van maaltijdverzorging via het dienstencentrum etc.?

GebrMaal

DienstGebr = [Maaltyd] anders

Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van recreatieve bezigheden via het dienstencentrum 
etc.?

GebrRecrea

DienstGebr = [Recrea] anders

Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden ) gebruik van andere diensten via het dienstencentrum etc.?

GebrAndD

DienstGebr = [AndrD] anders
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Recep (5.12) 

Is er in het gebouw waar de woning bij hoort een receptie aanwezig? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
HuisMees (5.13) 

Is er een huismeester aanwezig? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
Recruim (5.14) 

Is er in het gebouw waar de woning bij hoort een recreatieruimte aanwezig? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
ZorgKam (5.15) 

Zijn er in het gebouw waar de woning bij hoort kamers of bedden waar verzorging of verpleging mogelijk 
is? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
AlarmBK (5.16) 

Is er een alarmbel of -knop in uw woning aanwezig? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
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Is er in het gebouw een receptie aanwezig ?

Is er een huismeester aanwezig?

Recep

HuisMees

Endblok

OpZich = [complex]

Is er een recreatieruimte aanwezig? 

Recruim

Zijn er kamers of bedden waar verzorging mogelijk is? 

ZorgKam

Is er een alarmbel of alarmknop aanwezig ? 

AlarmBk

OudWon = [Ja] èn
Lft_OP >= 55 of Lft_PartnerOP >=55 anders

OpZich <> [complex]
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IntroToe 
De volgende vragen gaan over de toegankelijkheid van uw woning en eventuele aanpassingen die in uw 
woning zijn aangebracht. 
>>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 

 
     Trappen (9.1) 

Kunt u de woonkamer van uw woonruimte/woning vanaf de straat bereiken zonder traplopen? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
VLGelijk (9.2) 

Kunt u vanuit uw woonkamer zonder traplopen in de keuken, het toilet, de badkamer en tenminste 1 
slaapkamer komen? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
Aanpas (9.4) 

Zijn er ten behoeve van personen met een handicap of lichamelijke beperking, speciale voorzieningen 
aangebracht in uw woonruimte/woning of is uw woonruimte/woning daarvoor bouwkundig aangepast. 
Daarbij kunt u denken aan aangepaste drempels, beugels of een traplift, hellingbaan naar de voordeur of 
verbreding van de deuren? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
 

SrtAanpas (9.5) 
Betreft het met name kleinere voorzieningen, zoals diverse beugels, aangepaste drempels, elektrische 
deuropeners e.d. of is uw woonruimte/woning ingrijpend aangepast door het aanbrengen van een 
hellingbaan naar de voordeur, verbreding van de deuren, installatie traplift of uitbreiding van de 
woonruimte/woning? 
1. Kleinere aanpassingen            [Klein] 
2. Ingrijpende aanpassingen           [Groot] 

 
Noodzaak (9.6) 

Zijn deze voorzieningen noodzakelijk voor u ($1 of iemand uit uw huishouden)? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
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Kunt u de woonkamer vanaf de straat bereiken zonder traplopen ?

Trappen

Kunt u zonder traplopen in de keuken , toilet enz. komen?

VLGelijk

Alleen indien:
OP = lid HHkern

Endblok

Zijn er ten behoeve van personen met een handicap of lichamelijke beperking speciale voorzieningen aangebracht in de woning ?

Aanpas

Betreft het met name kleinere voorzieningen of is de woning ingrijpend aangepast ?

SrtAanpa

Zijn deze aanpassingen noodzakelijk voor u ($1 of iemand in uw huishouden)?

Noodzaak

[Nee] / wn / wg[Ja]

De volgende vragen gaan over de toegankelijkheid van uw woning .

IntroToe

($1) AantalPP > 1
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InWonTyp 
Ik ga u nu een aantal vragen over kenmerken van uw woning stellen. 
>>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 
 

BenBuur (6.1) 
 Heeft u beneden- of bovenburen? 

1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

         
     WonType (6.2) 
      In wat voor type woning woont u. Is dit: -> 

1. een eengezinswoning, vrijstaand, twee onder een kap, villa, bungalow, landhuis,  [EengWon] 
2. een flat, etagewoning, appartement, maisonnette, bovenwoning, benedenwoning, [Appartem] 
3. een boerderij, woning met tuindersbedrijf,           [Boerdery] 
4. een woning met aparte winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte,     [Kantoor] 
5. of een wooneenheid met gezamenlijk gebruik van keuken of toilet?     [Gedeeld] 
6. Geen van deze                  [GeenDeze] 
 

CONTROLE 
U heeft aangegeven dat OP beneden- of bovenburen heeft en in een eengezinswoning, boerderij of woning 
met winkel woont. Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan een van beide voorwaarden. 
 

CONTROLE 
U heeft aangegeven dat OP geen  beneden- of bovenburen heeft en in een flat of appartement woont. Klopt 
dat? Zo niet, corrigeer dan een van beide voorwaarden. 
 

InGebr (6.3) 
($1 Is de boerderij of het tuindersbedrijf)/ ($2 Is de winkel / het kantoor / de praktijk / de bedrijfsruimte 
nog als zodanig in gebruik)? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

SrtWoonR (6.4) 
In wat voor soort woonruimte woont u. Is dit:-> 
1. een deel van een woning,           [DeelWon] 
2. een kamer verhuurpand,            [Verhuurp] 
3. een verpleegsters- of studentenhuis,         [StudentH] 
4. of een verzorgings- of verpleeghuis?         [VerzorgH] 
 5. Geen van deze              [GeenDeze] 

 
AardAdr (6.5) 

Is dit dan:-> 
1. een recreatie- of vakantiewoning,         [Recreat] 
2. een woonkeet,              [WoonKeet] 
3. een woonwagen, caravan,           [WoonWag] 
4. of een woonboot, woonschip, varend schip?       [WoonBoot] 
5. Geen van deze              [GeenDeze] 

 
Anders (6.6) 

Wat voor soort woonruimte is dit dan? 
String [1..80] 

 
HARDE CONTROLE 

>>ENQ: Voor dit onderzoek is het zeer belangrijk om te weten in wat voor een soort woning OP woont. Is 
OP misschien alsnog bereid/in staat om de vragen hierover te beantwoorden? Toets 1 om het interview te 
beëindigen wanneer OP de vragen niet wil/kan beantwoorden.<<  
1. Beëindig interview         [Einde] 
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In wat voor type woning woont u? 

WonTyp

Soort woonruimte?

SrtWoonR

Soort woonruimte?

Soort woonruimte?

AardAdr

Anders

WonTyp = [Boerderij] ($1) /[Kantoor] ($2)

Is ($1 de boerderij of het tuindersbedrijf / $2 de winkel/ het 
kantoor/ de praktijk/ de bedrijfsruimte) nog als zodanig in gebruik?

Ingebr

WonTyp = [GeenDeze] / wn

[GeenDeze] / wn

[GeenDeze] / wn

anders

anders

anders

Alleen indien:
(OP = lidHHkern of Hhkern = 

[Overig]) èn
Verhuur.OndrHuur <> [Ja]

Heeft u beneden- of bovenburen?

BenBuur

BenBuur = [ja] en 
WonTyp = [EengWon]/[Boerdery]/[Kantoor]

BenBuur = [nee] en 
WonTyp = [Appartem]

anders

Kloppen de antwoorden ? Zo niet, corrigeer een van beide 
voorwaarden .

Kloppen de antwoorden ? Zo niet, corrigeer een van beide 
voorwaarden .

Ik ga u nu een aantal vragen over kenmerken van uw woning stellen.

InWonTyp

WonTyp = wg of SrtWoonR = wg of 
AardAdr = wg of Anders = wg

Dan eindigt het vraaggesprek hier.

Einde vragenlijst

anders
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HuisTyp (6.7) 

In wat voor een soort woning woont u. Is dit:-> 
1. een vrijstaande eengezinswoning,          [VrEengWo] 
2. een 2 onder 1 kap woning,            [TweeKap] 
3. een hoekwoning,               [HoekWon] 
4. een tussenwoning,              [TusWon] 
5. Geen van deze               [GeenDeze] 
 

AppTyp (6.8) 
  In wat voor een soort woning woont u. Is dit:-> 
  1. een maisonnette,               [Maison] 

2. een etagewoning,              [Etage] 
3. een bovenwoning,              [Bovenw] 
4. een benedenwoning,              [Benedenw] 
5. een appartement,               [Appart] 
6. of een flat?                [Flat] 
7. Geen van deze               [GeenDeze] 

 
SrtFlat (6.9) 

Heeft deze woning:-> 
1. een eigen opgang of ingang aan straat,         [EigenOp]       
2. een voordeur in een gedeeld portiek,          [GedPort] 
3. of een voordeur aan een al dan niet overdekte galerij?     [Galerij] 

 
Verdiep (6.10) 

>>ENQ: Wanneer geen verdieping, 0 invoeren.<< 
Hoeveel verdiepingen heeft het gebouw waarin de woonruimte/woning ligt. U moet daarbij de kelder en 
begane grond niet als verdieping tellen. De zolder moet u wel meetellen? 
[0..60] 

 
VerdWKam (6.11) 

>>ENQ: Woonkamer op de begane grond = code 0.<<  
Op welke verdieping ligt de woonkamer. U moet daarbij de kelder en begane grond niet als verdieping 
tellen? 
[0..60] 
 

PersLift (6.12) 
STEL VAST: Is in dit gebouw een personenlift aanwezig? 
1. Ja   [Ja] 
2. Nee   [Nee] 

 
AantTrap (6.12.1) 
  >>ENQ: Het gaat om de route met de minste traptreden, dit kan ook via tuin, achterom of via een zij-  
  ingang zijn.<< 

Hoeveel traptreden bent u genoodzaakt te lopen om vanaf de straat de woonkamer te bereiken. Zijn dit er:-
> 
1. een,                 [Een]  
2. twee,                 [Twee] 
3. drie,                 [Drie] 

  4. vier,                 [Vier] 
  5. of vijf of meer?              [MeerVier]  
  6. Nul                 [Nul] 

 
     AltRoute (6.12.2) 

Is het mogelijk om via een andere route wel zonder traplopen de woonkamer te bereiken, zoals via een 
achterdeur, zij-ingang, lift of hellingbaan? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 
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Heeft de woning een eigen ingang aan straat?

SrtFlat

Hoeveel verdiepingen heeft het gebouw?

Verdiep

Op welke verdieping ligt de woonkamer?

STEL VAST: Is er een personenlift aanwezig?

VerdWKam

Perslift

Verdiep > 0 Verdiep = 0/wn/wg

andersWonTyp = [Appartm] of BenBuur =  [ja] 

anders

In wat voor soort woning woont u?

WonType = [EengWon]/[Boerdery] of 
(WonType = [Kantoor]/[Gedeeld] en  

BenBuur = [nee]) anders

In wat voor soort woning woont u?

HuisTyp AppTyp

WonType = [Appartem] of 
(WonType = [Kantoor]/[Gedeeld]  en  

BenBuur = [ja])

ToegAanpW.Trappen = [nee]

Hoeveel traptreden moet u lopen om vanaf de straat de woonkamer te bereiken?

AantTrap

Mogelijk om via een alternatieve route wel zonder traplopen de woonkamer te bereiken? 

AltRoute

[Een]/[Twee]/[Drie]/[Vier]/[MeerVier]
anders
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AantEig (6.13) 
  Uzelf meegerekend, hoeveel eigenaren heeft het gebouw waarin u woont ongeveer? 
  [1..9999] 
 
OngAant (6.14) 
  Zijn dit er dan:-> 
  1. 2                   [Twee] 
  2. 3 tot en met 6 eigenaren,             [Tot7] 
  3. 7 tot en met 20,               [Tot21] 
  4. 21 tot en met 40,               [Tot41] 
  5. of meer dan 40 eigenaren?            [Meer40] 
 
ActVVE (6.15) 
  Is er een vereniging van eigenaren, een zogenaamde VVE, actief? 
 1. Ja                  [Ja] 

2. Nee   [Nee] 
 
GeldOndh (6.16) 
  Reserveren de eigenaren geld voor het onderhoud van het gebouw? 
 1. Ja                 [Ja] 

2. Nee  [Nee] 
 

PlanOndh (6.17) 
Hebben de eigenaren een gemeenschappelijk schriftelijk plan opgesteld voor het onderhoud van het 
gebouw? 

 1. Ja                 [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
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Reserveren de eigenaren geld voor onderhoud van het gebouw?

Hebben de eigenaren een schriftelijke plan opgesteld  voor het onderhoud?

Endblok

GeldOndh

PlanOndh

(Eigdom.HuurEig = [Ja] of Eigdom.Huur1 = [KoopW] of Eigdom.HuurEig2 = [KoopW]) én
(WonTyp = [Appartm] of BenBuur = [Ja])

anders

EndblokUzelf meegerekend, hoeveel eigenaren heeft het gebouw waar u woont ongeveer?

wn anders [1]

Endblok
Aantal eigenaren in klassen.

AantEig

OngAant

Is er een VVE actief?

ActVVE
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BouwJaar (7.1) 
>>ENQ: Zo exact mogelijk, zo nodig laten schatten.<< 
In welk jaar is ($1 het gebouw waarin uw woonruimte ligt/ $2 uw woning) gebouwd? 
[1000..2009] 

 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat het bouwjaar <BouwJaar> is. Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit jaartal.  
 
BJrWon (7.2) 

Kunt u aangeven in welke periode ($1 het gebouw waarin uw woonruimte ligt/$2 uw woning) is gebouwd. 
Is dat:-> 
1. 1945 of eerder (vooroorlogse woning),        [Eerd45] 
2. 1946 tot en met 1959,            [Jaren50]        
3. 1960 tot en met 1970,            [Jaren60] 
4. 1971 tot en met 1980,            [Jaren70] 
5. 1981 tot en met 1990,            [Jaren80] 
6. 1991 tot en met 2000,            [Jaren90] 
7. of 2001 of later?              [Lat2000] 

 
HARDE CONTROLE 

>>ENQ: Voor dit onderzoek is het zeer belangrijk om te weten omstreeks welk jaar de woning gebouwd 
is. Is OP misschien alsnog bereid/in staat om de vragen hierover te beantwoorden? Toets 1 om het 
interview te beëindigen wanneer OP de vragen niet wil/kan beantwoorden.<<  
1. Beëindig interview         [Einde] 

BestWon (7.3) 
  Heeft u een reeds bestaande woonruimte/woning gekocht? 
  1. Ja                 [Ja] 
  2. Nee                 [Nee] 
 
PrtOpdr1 (7.3.1) 

Heeft u uw eigen woonruimte/woning:-> 
1. zelf ontworpen,              [ZelfOntw] 
2. samen met een architect ontworpen         [Architec] 
3. of gekozen uit een catalogus?          [Catalog] 

 
Tuin (7.4) 

>>ENQ: *Balkon of dakterras niet meetellen. 
    *Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
Hoort bij uw woonruimte/woning een eigen:-> 
1. tuin,                 [Tuin1] 
2. patio,                [Patio] 
3. binnenplaats,               [BinPlaats] 
4. en/of erf?               [Erf] 
5. Geen van deze              [GeenDeze] 
 

OppBui1 (7.5) 
>>ENQ: Noteer in vierkante meters, zo exact mogelijk, zo nodig laten schatten.<< 
Wat is de totale oppervlakte van uw <antwoord(en) Tuin [i] >? 
[1..999998] m2 

 
CONTROLE : U heeft aangegeven dat de totale oppervlakte <OppBui1> m2 is. Klopt dat? Zo niet, corrigeer 

  dan deze waarde.  
 
GemTuin (7.6) 

Woont u aan een gemeenschappelijke tuin? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
TuinAfsl (7.7) 

Is deze tuin afsluitbaar? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
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In welk jaar is ($1 het gebouw waarin uw woonruimte ligt/$2 uw woning) gebouwd? 

Bouwjaar

In welke periode is ($1 het gebouw waarin uw 
woonruimte ligt/$2 uw woning) gebouwd? 

BJrWon

Reeds bestaande woning gekocht?

Hoort bij de woning een eigen tuin, patio, binnenplaats of erf?

Tuin

Alleen indien:
(OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig]) èn

VerHuur.OndrHuur <> [Ja]

BestWon

Wat is hiervan de oppervlakte?

OppBui1

Woont u aan een gemeenschappelijke tuin? 

GemTuin

Is deze afsluitbaar

TuinAfsl

Heef u eigen woning zelf ontworpen, met een architect ontworpen of gekozen uit een catalogus?

PrtOpdr

wn /wg

Eigdom.HuurEig = [Ja] of
Eigdom.Huur1 = [KoopW] of 
Eigdom.HuurEig2 = [KoopW] Anders

Anders[Nee]

[Tuin1]/[Patio]/
[BinPlaats]/[Erf]]

[Ja]

Klopt het jaartal? Zo niet, corrigeer dit jaartal.

Bouwjaar < 1900

Dan eindigt het vraaggesprek hier.

anders

wn /wganders

[Nee] / wn / wg

Einde Vragenlijst

Klopt de oppervlakte? Zo niet, corrigeer deze waarde.

OppBui1 > 10 000 èn < 99 998 Anders

Anders

($1) = (WonTyp.WonType = [Appartem]/[Gedeeld] óf WonTyp.SrtWoonR = 
[DeelWon]/[Verhuurp]/[StudentH]/[VerzorgH] ($2) = anders
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TuinSch (7.8) 
Is er een duidelijke scheiding tussen uw privé ruimte (tuin, perceel of kavel) en het openbare gebied? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
DakTerra (7.9) 

Heeft uw woonruimte/deze woning een balkon en/of een dakterras? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
OppBui2 (7.10) 

>>ENQ: Noteer in vierkante meters, zo exact mogelijk, zo nodig laten schatten.<< 
Wat is de oppervlakte van het balkon of dakterras? 
[1..998] m2 

 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat de oppervlakte <OpBui2> m2 is. Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan deze waarde.  
 

Garage (7.11) 
Hoort bij uw woonruimte/deze woning een garage of carport? 
1. Ja, garage (evt. met carport)           [Garage1] 
2. Ja, carport               [Carport]        
3. Nee, geen van beide             [Nee] 

 
EigPark (7.12) 

Heeft u de mogelijkheid om een auto op eigen terrein te parkeren of moet u een auto langs de openbare 
weg parkeren of op een parkeerplaats? 
1. Eigen terrein               [ETerein] 
2. Langs openbare weg             [OpbWeg] 
3. Parkeerplaats              [ParkeerP] 
 

Kamers (7.13) 
Hoeveel kamers heeft uw woning. Daarbij tellen de woon-, slaap- en studeer of werkkamers mee? 
[1..97] kamers 

 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat OP <Kamers> kamers heeft. Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.  
 
OpKam (7.14) 

>>ENQ: Zo nodig laten schatten.<< 
Wat is de oppervlakte van de woonkamer. De oppervlakte van een eventuele open keuken die aansluit op 
de woonkamer moet u niet bij de oppervlakte van de woonkamer tellen? 
[1..997] m2 

 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat de oppervlakte van de woonkamer <OpKam> m2 is. Klopt dat? Zo niet, corrigeer 
dan deze waarde. 

 
OpKam2 (7.14.1) 

Zou u kunnen aangeven in welke categorie de oppervlakte van uw woonkamer valt. Is dit:-> 
1. minder dan 20 m2,             [mind20] 
2. 20-24 m2,               [TeM24] 
3. 25-29 m2,               [TeM29]        
4. 30-34 m2,               [TeM34] 
5. 35-39 m2,               [TeM39] 
6. 40-49 m2,               [TeM49] 
7. of 50 m2 of meer?             [Meer50] 
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Is er een duidelijke scheiding tussen privé en openbaar ?

TuinSch

Is er een balkon/dakterras?

DakTerra

Oppervlakte?

Hoort bij de woning een garage/carport?

Garage

OppBui2

Op eigen terrein parkeren?

EigPark

Oppervlakte woonkamer? 

OppKam 

Oppervlakte in categorieën

Hoeveel kamers heeft de woning ?

Kamers

[Ja] anders

[Nee]/wn/wg anders

anders

Klopt het aantal kamers? Zo niet, corrigeer dan dit aantal .

Kamers > 10 en < 98 anders

Klopt dit oppervlakte? Zo niet, corrigeer dan 
deze waarde .

OppKam2

wnOppKam < 20 óf 
OppKam > 100 èn < 998

Klopt de oppervlakte? Zo niet, corrigeer deze waarde .

andersOppBui2 > 100 èn < 998
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OppTBin (7.15) 
>>ENQ: * Zo nodig laten schatten. 
               * Totale oppervlakte is grofweg lengte * breedte * aantal woonlagen.<< 
Wat is de totale woonoppervlakte van de woonruimte/woning. Daarbij moet u eventuele buitenruimte, 
zoals balkon en tuin niet meerekenen. 
[1..997] m2 
 

CONTROLE  
U heeft aangegeven dat de totale woonoppervlakte <OppTBin> m2 is. Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan 
deze waarde. 

 
OppTBin2 (7.15.1) 

Zou u kunnen aangeven in welke categorie de totale woonoppervlakte van uw woning valt. Is dit:-> 
1. minder dan 50 m2,             [Minder50]       
 2. 50-69 m2,               [TeM69] 
3. 70-89 m2,               [TeM89] 
4. 90-119 m2,               [TeM119] 
5. 120-149 m2,               [TeM149] 
6. 150-199 m2,               [TeM199] 
7. of 200 m2 of meer?             [Meer200] 

 
EignKeuk (7.16) 

Heeft ($3 u/ $4 uw huishouden) de beschikking over:-> 
1. een eigen keuken,                  [EigKeuk] 
2. een keuken die ook wordt gebruikt door bewoners die niet tot het huishouden behoren, [DeelKeuk] 
3. of hebt u geen keuken ter beschikking?             [GeenKeuk] 

 
SrtKeuk (7.17) 

Wat voor soort keuken is er in uw woonruimte/woning. Is dit:-> 
1. een gesloten keuken,             [GeslKeuk] 
2. een open keuken,             [OpenKeuk] 
3. of een kooknis/kitchenette?           [Kooknis]   

 
BadDouch (7.18)    

Is er in deze woning:-> 
1. een bad (eventueel met douche daarboven),       [Bad] 
2. douche zonder bad,             [Douche] 
3. bad en afzonderlijke douche,           [BadDouc] 
4. of een andere badgelegenheid?          [AnderBad] 

 
EigWc (7.19) 

      Is er in uw woonruimte een toilet dat u niet hoeft te delen met een ander huishouden? 
1. Ja, toilet voor privé gebruik           [EignToil] 
2. Nee, moet toilet delen            [DeelToil] 

 
EigBad (7.20) 

Is er in uw woonruimte een bad of douche die u niet hoeft te delen met een ander huishouden? 
1. Ja, bad/douche voor privé gebruik         [EignBad] 
2. Nee, moet bad/douche delen           [DeelBad] 
3. Nee, geen bad/douche aanwezig          [GeenBad]     

 
VRWarm (7.21) 

>>ENQ: Stadsverwarming maakt gebruik van restwarmte die elders vrij komt bij de opwekking van 
elektriciteit. Bij blok- of wijkverwarming levert een collectieve ketel (of andere warmtebron) warmte voor 
meerdere woningen.<< 
Hoe wordt uw woning hoofdzakelijk verwarmd. Is dat via:-> 
1. een eigen CV ketel of verwarmingsketel in de woning,    [EigenCV] 
2. blok- of wijkverwarming,           [BlokVerw] 
 3. stadsverwarming,             [StadVerw] 
4. verwarming door kachels,           [Kachel] 
5. of op een andere manier?           [Andrs]         
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Is er een bad/douche aanwezig?

BadDouche

Totale woonoppervlakte?

OppTBin

Heeft ($3 u /$4 uw huishouden ) de beschikking over een eigen keuken?

EignKeuk

WonTyp.WonType = [Gedeeld] of
WonTyp.SrtWoonR = [DeelWon] / [VerhuurP] / [StudentH]

WonTyp.WonType = [EengWon] / [Appartm] / [Boerdery] / [Kantoor] 

Heeft u de beschikking over een eigen toilet?

Heeft u de beschikking over een eigen bad/douche?

EigWC

Hoe wordt uw woning verwarmd?

EigBad

VRWarm

WonTyp.WonType = [Gedeeld] of
WonTyp.SrtWoonR = [DeelWon] / [Verhuurp] / [StudentH]

anders

anders

anders

($3) = (PLHH = [Alleenst] of (PLHH = [1PersHH] én OP = 
[lidHHkern]) ($4) = anders

Oppervlakte in categorieën

anders

Klopt dit oppervlakte? Zo niet, corrigeer dan deze 
waarde.

OppTBin2

wnOppTBin < 30 óf
OppTBin > 500 èn < 9998

Wat voor soort keuken?

SrtKeuk

[EigKeuk]/[DeelKeuk] anders
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WoonVrd (7.22) 
  Hoeveel bewoonbare verdiepingen heeft uw woning/woonruimte? 
  [1..97] verdiepingen 
 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat de woning <WoonVrd> bewoonbare verdiepingen heeft. Klopt dat? Zo niet, 
corrigeer dan dit aantal. 

 
Rookmeld (7.25) 
  Heeft u een rook- of brandmelder in uw woonruimte/woning? 
  1. Ja                 [Ja] 
  2. Nee                 [Nee] 
 
WieRookm (7.26) 
   Wie heeft de rook- en/of brandmelder geïnstalleerd. Was dat:-> 
  1. uzelf,                [Zelf] 
  2. een van de vorige bewoners,           [VorBewon] 
  (3. $5. de verhuurder,)             [Vrhuurdr] 
  4. of iemand anders?             [Andrs]        
     
VrdRookm (7.27) 
  Op hoeveel verdiepingen hangt een rook- of brandmelder? 
  [1..9] verdiepingen
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Hoeveel bewoonbare verdiepingen?

WoonVrd

Heeft u een rook- of brandmelder in uw woonruimte/woning?

RookMeld

Wie heeft de rook- of brandmelder geinstalleerd?

WieRookm

Op hoeveel verdiepingen?

VrdRookm

ENDBLOK

[Ja] anders

($5) Eigdom. Huur1 = [Ja]/[Gratis] of
Eigdom.HuurEig2 = [HuurW]/[Gratis]

WoonVrd > 1 anders

Klopt dit aantal verdiepingen? Zo niet, corrigeer dan dit aantal .

anders> 5 èn < 97
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InGeznd 
Om beter inzicht te krijgen in de eisen die mensen stellen aan hun woonruimte wil ik u een aantal vragen 
stellen over uw gezondheid. 
>>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 
 

Gezond (8.1) 
Hoe is over het algemeen uw gezondheid. Is deze:-> 
1. zeer goed,               [ZGoed] 
2. goed,                [Goed] 
3. gaat wel,                [GaatWel] 
4. soms goed en soms slecht,           [Wisselnd] 
5. of slecht?               [Slecht] 

 
LangdA (8.2) 

Heeft u last van een of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
Ktrap (8.3) 

Ik noem u nu een aantal activiteiten.  
Kunt u aangeven of u deze activiteiten in het algemeen zonder moeite, met moeite of alleen met hulp van 
anderen kunt doen. 

  Kunt u de trap op- en af lopen? 
  1. Zonder moeite              [ZonMoeit] 
  2. Met moeite               [MetMoeit]  
  3. Alleen met hulp van anderen           [HulpAndr] 
 
KStZit (8.4) 
  Kunt u een half uur lang staan of zitten? 
  1. Zonder moeite              [ZonMoeit] 
  2. Met moeite, krijg dan last van vermoeidheid of pijn     [MetMoeit]  
  3. Dat kan ik niet              [HulpAndr] 
 
KGStZit (8.5) 

Kunt u gaan zitten en opstaan? 
  1. Zonder moeite              [ZonMoeit] 
  2. Met moeite               [MetMoeit]  
  3. Alleen met hulp van anderen           [HulpAndr] 
 
KInUit (8.6) 

Kunt u de woning verlaten en binnengaan? 
  1. Zonder moeite              [ZonMoeit] 
  2. Met moeite               [MetMoeit]  
  3. Alleen met hulp van anderen           [HulpAndr] 

 
KWas (8.7) 

Kunt u uzelf volledig wassen? 
  1. Zonder moeite              [ZonMoeit] 
  2. Met moeite               [MetMoeit]  
  3. Alleen met hulp van anderen           [HulpAndr] 

 
     KLopen (8.8) 

Kunt u 10 minuten lopen zonder te stoppen? 
  1. Zonder moeite              [ZonMoeit] 
  2. Met moeite               [MetMoeit]  
  3. Alleen met hulp van anderen           [HulpAndr] 
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Hoe is over het algemeen uw gezondheid?

Gezond

` Heeft u last van één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps?

LangdA

Kunt u aangeven of u de volgende activiteiten zonder moeite, met moeite of alleen met hulp van anderen kunt doen:
- trap op- en aflopen  

- Half uur staan of zitten?

KSTzit

Alle respondenten

KTrap

- Zitten en opstaan

KGSTZit

- Woning verlaten en binnengaan

KlnUit

- Zich volledig wassen 

KWas

- 10 minuten lopen

KLopen

Ik wil u een aantal vragen stellen over uw gezondheid.

InGeznd
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BSchap1 (8.9) 
Kunt u de dagelijkse boodschappen doen:-> 
1. zonder moeite,              [ZonMoeit] 
2. met moeite,               [MetMoeit] 
3. niet vanwege uw gezondheid,          [NGezond] 
4. of niet vanwege andere redenen?          [NAndrs]  

 
HHTrap1 (8.10) 

En klussen waarbij een huishoudtrap nodig is, kunt u die doen:-> 
1. zonder moeite,              [ZonMoeit] 
2. met moeite,               [MetMoeit] 
3. niet vanwege uw gezondheid,          [NGezond] 
4. of niet vanwege andere redenen?          [NAndrs]  

 
PKTrap (8.11) 

Ik noem u nu een aantal activiteiten. Kunt u aangeven of uw PARTNER deze activiteiten in het algemeen 
zonder moeite, met moeite of alleen met hulp van anderen kan doen. 

  Kan uw partner de trap op- en af lopen? 
  1. Zonder moeite              [ZonMoeit] 
  2. Met moeite               [MetMoeit]  
  3. Alleen met hulp van anderen           [HulpAndr] 
 
PKSTZit (8.12) 
  Kan uw partner een half uur lang staan of zitten? 
  1. Zonder moeite              [ZonMoeit] 
  2. Met moeite, hij/zij krijgt dan last van vermoeidheid of pijn   [MetMoeit]  
  3. Dat kan hij/zij niet             [HulpAndr] 
 
PKGSTZit (8.13) 

Kan uw partner gaan zitten en opstaan? 
  1. Zonder moeite              [ZonMoeit] 
  2. Met moeite               [MetMoeit]  
  3. Alleen met hulp van anderen           [HulpAndr] 
 
PKInUit (8.14) 

Kan uw partner de woning verlaten en binnengaan? 
  1. Zonder moeite              [ZonMoeit] 
  2. Met moeite               [MetMoeit]  
  3. Alleen met hulp van anderen           [HulpAndr] 

 
PKWas (8.15) 

Kan uw partner zichzelf volledig wassen? 
  1. Zonder moeite              [ZonMoeit] 
  2. Met moeite               [MetMoeit]  
  3. Alleen met hulp van anderen           [HulpAndr] 

 
     PKLopen (8.16) 

Kan uw partner 10 minuten lopen zonder te stoppen? 
  1. Zonder moeite              [ZonMoeit] 
  2. Met moeite               [MetMoeit]  
  3. Alleen met hulp van anderen           [HulpAndr] 

 
BSchap2 (8.17)  

Kan uw partner de dagelijkse boodschappen doen:-> 
1. zonder moeite,              [ZonMoeit] 
2. met moeite,               [MetMoeit] 
3. niet vanwege zijn/haar gezondheid,         [NGezond] 
4. of niet vanwege andere redenen?          [NAnders]  
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Kunt u aangeven of uw partner de volgende activiteiten zonder moeite, met moeite of alleen met hulp van anderen kan doen:
- De trap op- aflopen?

PKTrap

- Half uur lang staan of zitten

PKStZit

- Zitten en opstaan

- De woning verlaten en binnengaan

PKLnUit

PKGStZit

- Zich zelf volledig wassen

PKWas

- 10 minuten lopen 

PKLopen

- De dagelijkse boodschappen doen 

BSchap2

PLHH = [Echtpaar] / [VP_HHK] anders

- Dagelijkse boodschappen doen 

BSchap1

- Klussen waarbij een huishoudtrap nodig is 

HHTrap1
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HHTrap2 (8.18) 
En klussen waarbij een huishoudtrap nodig is, kan uw partner die doen:-> 
1. zonder moeite,              [ZonMoeit] 
2. met moeite,               [MetMoeit] 
3. niet vanwege zijn/haar gezondheid,         [NGezond] 
4. of niet vanwege andere redenen?          [NAndrs]  

 
HHHulp (8.19) 
  >>ENQ: kraamhulp niet meetellen.<< 

Heeft u ($1 of uw partner) wegens gezondheidsproblemen momenteel minimaal 1x per week hulp in het 
huishouden, hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
HulpW (8.20) 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
Van wie krijgt u ($1 of uw partner) deze hulp. Is dat van:-> 
1. familie, vrienden, buren of kennissen,         [Familie] 
2. thuiszorg,               [Thuiszor] 
3. vrijwilliger via een instelling of organisatie,       [Vrijwil] 
4. of particuliere hulp?             [Particul]
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Heeft u ($1 of uw partner) hulp in het huishouden?

HHHulp

Van wie krijgt u ($1 of uw partner) deze hulp?

HulpW

[Nee]/wn/wg[Ja]

Endblok

(($1)PLHH = [Echtpaar] / [VP_HHK])

- Klussen waarbij een huishoudtrap nodig is. 

HHTrap2

PLHH = [Echtpaar] / [VP_HHK] anders
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VerHWie (10.1) 
Van wie huurt u uw woonruimte/woning. Is dat van:-> 
1. een corporatie, woningbouwvereniging of gemeentelijk woonbedrijf,   [SocVerh] 
2. het rijk, de provincie of het waterschap,           [Overh]  
3. een pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij, belegger of een makelaar,  [PartVerh] 
4. een particulier persoon,               [PartPers] 
5. of van familie?                 [Familie] 
6. Geen van deze                 [GeenDeze] 

 
Omschre (10.2) 

STEL VAST: Wie is de verhuurder? 
 (Codeerlijst met woningbouwcorporaties) 

 
     PeriodeH (10.3) 

Betaalt u de huur: -> 
1. per maand,               [Maand] 
2. per 4 weken,               [Week4] 
3. per week,               [Week1] 
4. of over een andere periode?           [Andrs] 

 
TotHuur (10.4) 

>>ENQ: *Betaalt geen huur = code 0. 
     *Bedrag afronden op hele euro’s.<< 
($1 Hoeveel bedraagt de totale huur per maand van de door u gehuurde woonruimte /woning. Het gaat om 
het totale bedrag dat per maand aan de eigenaar of verhuurder wordt betaald)/ 
($2 Hoeveel bedraagt de totale huur per 4 weken van de door u gehuurde woonruimte/woning. Het gaat 
om het totale bedrag dat per 4 weken aan de eigenaar of verhuurder wordt betaald)/ 
($3 Hoeveel bedraagt de totale huur per week van de door u gehuurde woonruimte/woning. Het gaat om 
het totale bedrag dat per week aan de eigenaar of verhuurder wordt betaald)/ 
($4 Kunt u aangeven hoeveel de totale huur van uw woonruimte/woning ongeveer per maand is. Het gaat 
om het totale bedrag dat per maand aan de eigenaar of verhuurder wordt betaald)? 
[0..99997] euro 

 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat de totale huur <TotHuur> euro bedraagt. Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit 
bedrag.  

 
KostIn1 (10.5.a) 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
($5 Zijn in dit huurbedrag kosten inbegrepen voor)/($6 Heeft u kosten in verband met):-> 
1. water,                [Water] 
2. verwarming,               [Verwarm] 
3. elektriciteit,               [Elektric] 
4. of centraal antennesysteem?           [CentAnt] 
5. Geen van deze              [GeenDeze] 
 

KostIn2 (10.5.b) 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
($5 Zijn in dit huurbedrag ($7 ook) kosten inbegrepen voor)/ 
($6 Heeft u ($7 ook) kosten in verband met):-> 
1. kabelaansluiting,              [Kabel] 
2. huur garage,               [Parkeer] 
3. of overige servicekosten zoals bijv. voor een huismeester of 
 schoonmaken van de algemene ruimten?        [Service] 
4. Geen van deze              [GeenDeze] 
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Van wie huurt u uw woning?

VerhWie

STEL VAST: welke verhuurder

Omschre

Over welke periode betaalt u de huur ?

PeriodeH

anders[SocVerh] 

($5 Zijn in dit huurbedrag kosten inbegrepen voor/$6 Heeft u kosten in verband met ) water, verwarming etc?

KostIn1

Alleen indien:
OP = Groep 1 èn HVS <> 5 èn

((Eigdom.Huur1= [Ja] / [Gratis]) of
(Eigdom.HuurEig2 = [HuurW] / [Gratis])) 

Eigdom.Huur1 = [Ja] of
Eigdom.HuurEig2 = [HuurW]

anders

$1 Huurbedrag per maand? / $2 Huurbedrag per 4 weken? / $3 Huurbedrag per week? / $4 Huurbedrag ongeveer per 
maand?

TotHuur

(($1) PeriodeH = [Maand])
(($2) PeriodeH =[Week4])
(($3) PeriodeH =[Week1])
(($4) PeriodeH =[Andrs]/wn/wg)

(($5) TotHuur = response)
(($6) TotHuur = wn/wg of Eigdom.Huur1 = [Gratis] of Eigdom.HuurEig2 = [Gratis])

($5 Zijn in dit huurbedrag ($7 ook) kosten inbegrepen voor/ $6 Heeft u ($7 ook) kosten in verband met) water, verwarming etc?

KostIn2

(($7) KostIn1 <> [GeenDeze]/wn/wg)

Klopt dit bedrag? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.

TotHuur > 0 èn < 90 óf
TotHuur > 1500 èn < 99998 anders
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Meubi (10.5.1) 

>>ENQ: *Gestoffeerd = vloerbedekking, gordijnen, hoofdverlichting en basis keukenapparatuur was  
                                              aanwezig in de woning. 

    *Gemeubileerd = gestoffeerd + voorzien van basis meubilair.<< 
Heeft u uw woning gestoffeerd of gemeubileerd gehuurd? 
1. Nee, niet gestoffeerd of gemeubileerd        [Nee] 
2. Ja, gestoffeerd              [Gestof] 
3. Ja, gemeubileerd              [Gemeub] 

 
 
AantPunt (10.6) 

>>ENQ: De punten staan vermeld op het bericht van de verhuurder met de jaarlijkse huurverhoging die 
huurders rond mei ontvangen.<< 
Bij het bepalen van uw huur speelt het aantal punten van uw woning volgens het 
woningwaarderingsstelsel een rol. Hoeveel punten heeft uw woning? 
[0..997] 
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Endblok

Heeft u de woning gestoffeerd of gemeubileerd gehuurd?

Meubi

Hoeveel punten heeft de woning?

AantPunt
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HuurSubs (11.1) 
Ontvangt ($1 u / $2 uw huishouden) een bijdrage in de huurkosten van de overheid in de vorm van 
huurtoeslag? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 
3. Aangevraagd, nog in behandeling         [Aangevr] 

 
OntvSubs (11.2) 

Wordt de huurtoeslag aan de verhuurder uitbetaald of ontvangt u de huurtoeslag rechtstreeks van het Rijk? 
1. Door de verhuurder in mindering gebracht op de huur    [Verhuurd] 
2. Rechtstreeks van het Rijk of gemeente        [Rijk] 

 
KaleHuur (11.5) 

U hebt eerder opgegeven dat de huur van de woonruimte/woning <antwoord TotHuur> bedraagt. Is van dit 
bedrag de huurtoeslag al afgetrokken? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
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Ontvangt ($1 u/ $2 uw huishouden) huurtoeslag?

HuurSubs

Ontvangt u huurtoeslag rechtstreeks? 

OntvSubs

Is van het huurbedrag <TotHuur> toeslag al afgetrokken?

KaleHuur

[Nee] / Aangevr] / wn / wg[Ja] 

Alleen indien:
(OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig]) èn

Verhuur.OndrHuur < > [Ja] èn 
(Eigdom.Huur1 = [Ja] / [Gratis]) of

Eigdom.HuurEig2 = [HuurW] / [Gratis] 

KostHwon.TotHuur = response en 
OntvSubs = [Rijk] / wn / wg

Endblok

Endblok

(($1) PLHH = [Alleenst] of (PLHH = [1PersHHk] en OP = lidHHkern))
(($2) anders)

anders
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InKoopH 
De volgende vragen gaan over het kopen van uw huurwoning. 
>>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 

 
     WilKopen (12.1) 

Zou u uw huurwoning tegen marktwaarde willen kopen? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Hangt af van de marktwaarde          [AfWaarde] 
3. Nee                 [Nee] 
4. Weet dat nu nog niet             [WeetNiet] 

 
RKoop (12.2) 
  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

Om welke reden of redenen zou u uw huurwoning willen kopen? 
1. Geen jaarlijkse huurverhoging           [HuurVerh] 
2. Profiteert van waardestijging huis         [WaardeSt] 
3. Verwerf eigen bezit             [Bezit] 
4. Kan mijn woning zelf onderhouden         [EigOndh] 
5. Ben eigen baas: kan mijn woning verbouwen als ik dat wil   [EigBaas] 
6. Deel kosten kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting [InkBelas]  
7. Kan een koopsubsidie krijgen          [KoopSub]  
8. Kopen is goedkoper dan huren          [Kosten] 
9. Andere redenen              [Andrs] 

 
RNKoop (12.3) 

 >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
Om welke reden of redenen zou u uw huurwoning niet willen kopen?  
1. Te oud om woning te kopen           [Oud] 
2. Geen zorgen rondom onderhoud          [OndHoud] 
3. Als ik huur kan ik makkelijk verhuizen        [Verhuis] 
4. Geen last van waardedaling woning         [WaardeD] 
5. Geen onzekerheid over rentestand/woonlasten per jaar    [OnzkRent] 
6. Kan huursubsidie krijgen           [HuurSub] 
7. De verhuurder wil de woning niet verkopen       [GeenVerk] 
8. Kan vraagprijs niet opbrengen          [TeDuur] 
9. Kan geen hypotheek krijgen           [GeenHyp] 
10. Geen goede investering/prijs-kwaliteitverhouding niet  
     goed/te duur               [SlechtIn] 
11. Woning is niet prettig genoeg          [WoonNP] 
12. Woonomgeving is niet prettig genoeg        [OmgNP] 
13. Andere redenen              [Andrs] 

 
AHuurK (12.4) 

Heeft uw verhuurder u wel eens uw woning te koop aangeboden? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
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Zou u uw huurwoning tegen marktwaarde willen kopen?

WilKopen

[Ja]/[AfWaarde]/[WeetNiet] [Nee]

Redenen om niet te kopen

RNKoop

De volgende vragen gaan over het kopen van uw huurwoning . 

InKoopH

Redenen om te kopen

RKoop

Endblok

Is de woning wel eens te koop aangeboden ?

AHuurK

 wn/wg

Alleen indien:
(OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig]) èn

Verhuur.OndrHuur< > [Ja] èn 
(Eigdom.Huur1 = [Ja] / [Gratis]) of

Eigdom.HuurEig2 = [HuurW] / [Gratis] 
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KWHef (12.5) 
Sommige huishoudens hoeven geen gemeentelijke heffingen zoals rioolrecht, onroerend-zaak-belasting 
(OZB), afvalverwerking of waterschapslasten te betalen. Heeft u afgelopen jaar kwijtschelding voor deze 
heffingen gekregen? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 
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Endblok

Kwijtschelding voor gemeentelijke heffingen gekregen?

KWHef

Alle respondenten
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InKostWn 
  De volgende vragen gaan over de kosten van uw woning. 
  >>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 
 
AankPrs (13.3) 
  >>ENQ: * Het gaat om het aankoopbedrag en niet om het geleende bedrag. 

  *  LET OP: Noteren in guldens mag.<< 
Kunt u aangeven voor welke prijs u deze woning heeft gekocht? 
[0..9999997] 

 
AankPrsMunt (13.3.b) 
  STEL VAST: Zijn dit euro’s of guldens? 
  1. Euro’s                [Euro] 
  2. Guldens                [Gulden] 
 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat de aankoopprijs < AankPrsMunt > GULDEN bedroeg. Klopt dat? Zo niet, 
corrigeer dan dit bedrag.  

 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat de aankooprijs <AankPrsMunt> EURO bedroeg. Klopt dat? Zo niet, corrigeer 
dan dit bedrag.  
      

VerkPrys (13.4) 
($1 Kunt u aangeven hoeveel deze woning zou opbrengen wanneer deze leeg verkocht zou worden)/ 
($2 Kunt u aangeven hoeveel deze woning zou opbrengen wanneer deze leeg verkocht zou worden. De 
prijs van weilanden, landbouwgrond, kassen moet u niet bij de verkoopprijs rekenen)/ 
($3 Kunt u aangeven hoeveel deze woning zou opbrengen wanneer deze leeg verkocht zou worden. De 
prijs van winkel of bedrijfsruimte moet u bij de verkoopprijs rekenen)? 
[0..9999997] 

       
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat deze woning <VerkPrys> euro zou kunnen opbrengen bij leegverkoop. Klopt dat? 
Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.  

 
EenMeerH (13.6) 

Rust op deze woning één hypotheek of meer dan één hypotheek? 
1. Een                 [Een] 
2. Meer                 [Meer] 
3. Geen                 [Geen] 

 
N_Hypoth (13.7) 

Hoeveel hypotheken rusten op deze woning? 
[1..10] 

 
CombiHyp (13.8) 
  Betreft het één soort hypotheek of betreft het een combinatie van verschillende soorten hypotheken? 

1. Een soort               [Een] 
2. Verschillende soorten            [Meerdere] 
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Aankoopbedrag van de woning?

STEL VAST: Euro’s of guldens ? 

($1 Opbrengst woning bij verkoop.)
($2 Opbrengst woning bij verkoop. Prijs van weilanden die niet meetellen .)
($3 Opbrengst woning bij verkoop. Prijs winkel meerekenen.) 

AankPrs

AankPrsMunt

VerkPrys

Respons wn / wg

(($1)  WonTyp.WonType < > [Boerdery] / [Kantoor])
(($2)  WonTyp.WonType =  [Boerdery])
(($3)  WonTyp.WonType =  [Kantoor]) 

Alleen indien:
(OP = lidHHkern of HHKern= [Overig]) èn 

Verhuur.OndrHuur <> [ja] èn
(Eigdom.HuurEig = [Ja] of Eigdom.Huur1 = [KoopW] of

Eigdom.HuurEig2 = [KoopW]) 

Één of meer hypotheken op de woning?

EenMeerH

Één soort of combinatie hypotheek?

CombiHyp

[Een] [Meer] 

Hoeveel?

[Geen] / wn / wg

N_Hypoth

[Meerdere] [Een] / wn / wg

De volgende vragen gaan over de kosten van de woning .

InKostWn

Klopt dit bedrag in GULDEN? Klopt dit bedrag in EURO ? 

AankPrs > 1 750 000 èn < 99 999 998
Èn AankPrsMunt = [Gulden] 

AankPrs > 800 000 èn < 99 999 998
Èn AankPrsMunt = [Euro] 

anders

Klopt dit bedrag? Zo niet, corrigeer dit bedrag . 

VerkPrys > 0 èn < 25 000 óf
VerkPrys > 1 500 000 èn < 99 999 998 anders

Endblok

 



WoON 2009 – Blok Kosten Koopwoning [KostKWon] 

 53 

SrtCom (13.9) 
  >>ENQ: meerdere antwoorden mogelijk.<< 

Uit wat voor een soort hypotheken is de combinatie opgebouwd. Is dit:-> 
1. een levenshypotheek,            [LevensH] 
2. spaarhypotheek,              [SpaarH] 
3. beleggingshypotheek,            [BelegH] 
4. aflossingsvrije hypotheek,           [AflosvH]  
5. annuïteitenhypotheek,            [AnnuitH] 
6. lineaire hypotheek,             [LineairH] 
7. of een effectenhypotheek?           [EffectH] 
8. Anders                [Andrs] 

 
SrtHyp (13.10) 

Wat voor soort hypotheek is dit. Is dit:-> 
1. een levenshypotheek,            [LevensH] 
2. spaarhypotheek,              [SpaarH] 
3. beleggingshypotheek,            [BelegH] 
4. aflossingsvrije hypotheek,           [AflosvH]  
5. annuïteitenhypotheek,            [AnnuitH] 
6. lineaire hypotheek,             [LineairH] 
7. of een effectenhypotheek?           [EffectH] 
8. Anders                [Andrs] 

 
ASrtHypo (13.11) 

Wat voor een hypotheek is het dan? 
>>ENQ: Noteer korte omschrijving.<< 
string [80] 

 
NatGemG (13.12) 

Is voor deze woning een gemeente- of nationale hypotheekgarantie verleend? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
LoopTyd (13.13) 
  >>ENQ: * Bij combinatie-hypotheek of bij meerdere hypotheken het langst lopende deel. 
     * Gaat om totale looptijd, NIET om rente-vast periode. 
      * Indien korter dan 1 jaar: vul in code 0.<< 

Hoeveel jaar loopt de hypotheek nog? 
[0..60] jaar 

 
Rente (13.14) 

>>ENQ: * Bij combinatie-hypotheek of bij meerdere hypotheken het totale bedrag van de verschillende            
                  delen. 
  * Noteren in guldens mag.<< 
Wat is het totaal geleende bedrag van de afgesloten ($4 hypotheek / $5hypotheken)? 
[0..9999997] 

 
RenteMunt (13.14.b) 

STEL VAST: Zijn dit euro’s of guldens? 
  1. Euro’s                [Euro] 
  2. Guldens                [Gulden] 
 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat het totaal geleende bedrag <Rente> GULDEN bedroeg. Klopt dat? Zo niet, 
corrigeer dan dit bedrag.  

 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat het totaal geleende bedrag <Rente>EURO bedroeg. Klopt dat? Zo niet, corrigeer 
dan dit bedrag.  
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Omschrijving Hypotheek

Is NHG verleend? 

Hoeveel jaar loopt de hypotheek nog? 

ASrtHypo

NatGemG

LoopTyd

SrtCom = [Andrs] of
SrtHyp = [Andrs] 

Wat voor soorten ? Wat voor soort?

CombiHyp = [Meerdere] CombiHyp = [Een] / wn / wg

SrtCom SrtHyp

anders

Totaal geleende bedrag ?

Rente

STEL VAST: eoro’s of guldens?

RenteMunt

 Klopt GULDENS? Klopt EURO’s?

Rente > 3 300 000 èn < 99 999 998 
Èn RenteMunt = [Gulden]

Rente > 1 500 000 èn < 99 999 998 
Èn RenteMunt = [Euro]

anders

(($4) EenMeerH = [Een])
(($5) EenMeerH = [Meer])

Wn/wg

Response
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F_Hypoth (13.15) 
>>ENQ: * Eventueel laten schatten.<< 

  Hoeveel bedragen de hypotheeklasten aan rente, aflossing en/of premie in totaal per maand? 
[1..99997] 

 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat de hypotheeklasten <F_Hypoth> euro per maand bedragen. Klopt dat? Zo niet, 
corrigeer dan dit bedrag.  

 
F_Rente (13.16) 

Wat is het bedrag dat u alleen aan hypotheekrente per maand betaalt? 
[1..99997] 

 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat het bedrag aan hypotheekrente  <F_Rente> euro per maand bedraagt. Klopt dat? 
Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.  

 
RentPer (13.17) 
  >>ENQ: Het percentage liefst in 1 of 2 decimalen.<< 

($5 De volgende vraag gaat over de hypotheek waaraan u momenteel het meest betaalt.) 
Wat is nu het geldende rentepercentage bij deze hypotheek? 
[0,01..19,99] 

 
 RenteKl1 (13.18.a) 

Kunt u zeggen in welke klasse het rentepercentage valt. Is dat:-> 
1. minder dan 3%,              [Mind3] 
2. tussen 3 en 3,99%,             [Tus3_4] 
3. tussen 4 en 4,99%,             [Tus4_5] 
4. tussen 5 en 5,99%,             [Tus5_6] 
5. tussen 6 en 6,99%,             [Tus6_7] 
6. of 7 % of meer?              [Meer7] 

 
     RenteKl2 (13.18.b) 
      Is dat dan: --> 

1. tussen 7 en 7,99%,             [Tus7_8] 
2. tussen 8 en 8,99%,             [Tus8_9] 
3. tussen 9 en 9,99%,             [Tus9_10] 
4. tussen 10 en 10,99%,            [Tus10_11] 
5. tussen 11 en 11,99%,            [Tus11_12] 
6. of 12% of meer?              [Meer12] 
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Rentepercentage hypotheek ($5 waaraan meeste betaald )

RentPer

Rentepercentage in klassen

RenteKl1

anderswn / wg

Endblok

Rentepercentage in klassen

[Meer7]
anders

RenteKl2

Hoeveel bedragen de hypotheeklasten per maand ?

F_Hypoth

Wat is de hypotheekrente per maand?

F_Rente

Klopt dit bedrag? Zo niet, corrigeer dit bedrag .

F_Hypoth > 5000 èn < 99 998

Klopt dit bedrag? Zo niet, corrigeer dit bedrag .

F_Rente > 2500 èn < 99 998

anders

anders
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OoitHuur (14.1) 
Bent u vroeger huurder van deze woning geweest? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
JrGKoch1 (14.2) 

In welk jaar heeft u de woning gekocht? 
[1900..2009] 

 
VerhToen (14.3) 

Weet u wie de verhuurder was. Was dat:-> 
1. een corporatie, woningbouwvereniging, gemeentelijk huurbedrijf, [WonBouwV] 
2. of een particulier, makelaar, belegger?        [Partic]       
3. Geen van deze              [GeenDeze] 

 
RGKoch (14.4) 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
Om welke reden of redenen heeft u indertijd de woning gekocht? 
1. Geen jaarlijkse huurverhoging            [HuurVerh] 
2. Profiteert van waardestijging huis           [WaardeSt] 
3. Verwerf eigen bezit               [Bezit] 
4. Kan mijn woning zelf onderhouden           [EigOndh]    
 5. Ben eigen baas: kan mijn woning verbouwen als ik dat wil      [EigBaas] 
6. Deel kosten kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting   [InkBelas]  
7. Kon een koopsubsidie krijgen            [KoopSub]  
8. Kopen is goedkoper dan huren            [Kosten] 
9. Andere redenen                [Andrs] 

 
HuurPrys (14.5) 

Kunt u aangeven hoeveel de totale huur van deze woning ongeveer per maand was voordat u de woning 
kocht. Het gaat om het totale bedrag dat per maand aan de verhuurder werd betaald? 
[0..99997] 

 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat de totale huurprijs <HuurPrys> euro per maand was. Klopt dat? Zo niet, 
corrigeer dan dit bedrag.  

 
JrGKoch2 (14.6) 

In welk jaar heeft u de woning gekocht? 
[1900..2009] 

 
VanWie (14.7) 

Van wie heeft u de woning indertijd gekocht. Was dat: ->  
1. van een vorige bewoner,            [VorEig] 
2. een corporatie, woningbouwvereniging, gemeentelijk huurbedrijf,  [WonBouwV] 
3. of van een particuliere verhuurder, makelaar of belegger?   [Partic]   
4. Geen van deze              [GeenDeze] 
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Bent u vroeger huurder geweest van deze woning ? 

OoitHuur

In welk jaar heeft u de woning gekocht ? 

JrGKoch1

Wie was toen de verhuurder ?

Reden om woning te kopen ?

VerhToen

RGKoch

[Nee] / wn / wg[Ja]

Wat was het huurbedrag ? 

HuurPrys

In welk jaar heeft u de woning gekocht ? 

JrGKoch2

Van wie heeft u de woning gekocht ?

VanWie

JrGKoch1 >= (sysjaar - 4) JrGKoch1 < 
(sysjaar - 4) óf 
JrGKoch1 = 

wn / wg

Endblok

JrGKoch2 >= (sysjaar - 4) JrGKoch2 < 
(sysjaar - 4) 

óf JrGKoch2
= wn / wg

Alleen indien:
(OP = lidHHkern of HHKern= [Overig]) èn 

Verhuur.OndrHuur <> [ja] èn
(Eigdom.HuurEig = [Ja] of Eigdom.Huur1 = [KoopW] of

Eigdom.HuurEig2 = [KoopW]) 

Klopt dit bedrag?

HuurPrys > 0 èn < 100 of
HuurPrys > 1600 èn < 999998

 anders
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InOnWon 
De volgende vragen gaan over werkzaamheden die in de afgelopen periode aan uw woning zijn verricht in 
verband met onderhoud, bouwtechnisch herstel en/of verbetering, nieuwe voorzieningen of verfraaiing 
van uw woning. 
>>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 

 
IsoEnErg (16.1) 

Zijn er in de afgelopen 12 maanden één of meer van de volgende werkzaamheden aan uw woning 
uitgevoerd: isolatie- en/of energiebesparende voorzieningen zoals bijvoorbeeld dubbelglas, vloerisolatie, 
plaatsing van een verwarmingsketel of waterbesparende maatregelen? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
Onderh (16.2) 

Onderhoudswerkzaamheden zoals bijvoorbeeld schilderwerk, onderhoud aan CV of warmwaterinstallatie 
en reparatie van dak, goten of houtwerk? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
BouwTech (16.3) 

Bouwtechnisch herstel of verbeteringswerkzaamheden zoals bijvoorbeeld vervanging van dak, kozijnen of 
ramen, deuren, muren of plafonds, sanitair, keuken, installaties, elektra, leidingen of riolering? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
NieuwVzn (16.4) 

Nieuwe voorzieningen zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een badkamer, douche, keuken of toilet, het 
maken van een dakkapel of zolderkamer of het wijzigen van een indeling van de woning? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
Verfraai (16.5) 

Aanbrengen van verfraaiingen zoals bijvoorbeeld tegels, plavuizen of parket, steenstrips of schrootjes, of 
de bouw van een garage, carport, serre of open haard? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
GemsDeel (16.6) 

Zijn er in de afgelopen 12 maanden werkzaamheden uitgevoerd aan de gemeenschappelijke delen van het 
woongebouw waar uw woning of appartement toe behoort, zoals bijvoorbeeld dak, gevel, portiek, galerij, 
trappenhuis, lift of entree? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee [Nee] 
 

HARDE CONTROLE 
>>ENQ: Voor dit onderzoek is het zeer belangrijk om te weten of er in de afgelopen 12 maanden 
onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Is OP misschien alsnog bereid/in staat om de vragen hierover 
te beantwoorden? Toets 1 om het interview te beëindigen wanneer OP de vragen niet wil/kan 
beantwoorden.<<  
1. Beëindig interview         [Einde] 
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De volgende vragen gaan over onderhoud van uw woning

InOnWon

Zijn in de afgelopen 12 maanden isolatie- en/of  energiebesparende voorzieningen aangebracht?

IsoEnErg

Onderhoudswerkzaamheden zoals bijvoorbeeld schilderwerk?

Bouwtechnisch herstel of verbeteringswerkzaamheden?

Zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan het gemeenschappelijk deel?

OnderHd

BouwTech

GemsDeel

Alleen indien:
OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig]) èn 

Verhuur.OndrHuur <> [Ja]

Nieuwe voorzieningen zoals bijvoorbeeld een badkamer e.d.?

NieuwVZN

Verfraaiingen zoals bijvoorbeeld tegels e.d.?

Verfraai

WonTyp.WonType = [Appartem] of
WonTyp.BenBuur = [ja]

anders

Weet men het antwoord op de verbouwvragen echt niet, of wil men echt 
niet antwoorden? Zo ja, einde vraaggesprek.

IsoEnErg én OnderHd én BouwTech én NieuwVZN én Verfraai = wn/wg
én GemsDeel = wn/wg/empty

anders

Einde Vragenlijst
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GeenOndh (16.7) 

Wat is de belangrijkste reden dat in de afgelopen 12 maanden geen onderhouds- of 
verbeteringswerkzaamheden aan uw woning zijn verricht?  
1. De woning is in goede staat           [GoedStat] 
2. Onvoldoende geld beschikbaar           [GeenGeld] 
3. De woning wordt gesloopt           [Sloop] 
4. De woning wordt gerenoveerd          [Renov] 
5. Verhuisplannen              [Verhuis] 
6. Geen overeenstemming binnen de vereniging van eigenaren (VVE) [VVE] 
7. Geen overeenstemming met buren         [Buur] 
8. Andere reden              [Andrs] 

 
DoorWie (16.8) 
  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

Door wie zijn de genoemde werkzaamheden aan uw woning verricht. Was dat:-> 
1. uzelf, familie en/of vrienden,          [ZelfFam] 
2. een bedrijf in uw opdracht,           [BedrZelf] 
3. een bedrijf of dienst in opdracht van vereniging van eigenaren,  [BedrVVE] 
4. of een bedrijf of dienst in opdracht van de verhuurder of de  
verhuurder zelf?              [BedrVerh] 
5. Geen van deze              [GeenDeze] 

 
KostOndh (16.9) 

Kunt u globaal aangeven welk bedrag u de afgelopen 12 maanden voor alle werkzaamheden die aan uw 
woning zijn verricht heeft uitgegeven?  
1. Niets                 [Niets]    
2. Minder dan 350 euro             [Min350] 
3. 350 tot 1000 euro             [Tot1000] 
4. 1000 tot 2500 euro             [Tot2500]      
5. 2500 tot 10.000 euro             [Tot10000] 
6. 10.000 euro of meer             [Mer10000] 
 

PlanOndh (16.11) 
Heeft u momenteel plannen om het komende jaar werkzaamheden aan uw woning te verrichten of te laten 
verrichten? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
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Belangrijkste reden waarom geen onderhoud verricht?

GeenOnderh

ENDBLOK

IsoEnErg = [Nee] én Onderh =[Nee] én
BouwTech [ Nee] én NieuwVzn= [Nee] én
Verfraai = [Nee] én GemsDeel = [Nee]/empty

Anders

Door wie zijn de werkzaamheden verricht?

DoorWie

Wat waren de kosten van het onderhoud?

KostOndh

Heeft u plannen voor onderhoud in het komend jaar? 

PlanOndh

IsoEnErg = [Ja] óf Onderh =[Ja] óf
BouwTech [Ja] óf NieuwVzn = [Ja] ] óf
Verfraai = [Ja] of GemsDeel = [Ja]

Anders

[ZelfFam] / [BedrZelf] / [BedrVVE] Anders
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InTevrHW 
De volgende vragen gaan over uw woonruimte/woning. 

  >>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 
 
TevrWon (17.1) 

Hoe tevreden bent u met uw huidige woonruimte/woning. Is dat:-> 
1. zeer tevreden,              [ZTevr] 
2. tevreden,                [Tevr] 
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden,        [Neutraal] 
4. ontevreden,               [OnTevr] 
5. of zeer ontevreden?             [ZOnTevr] 

 
HechtWn (17.2) 

Hoe gehecht bent u aan uw huidige woonruimte/woning. Is dat:-> 
1. zeer gehecht,               [ZGehecht] 
2. gehecht,                [Gehecht] 
3. niet gehecht,               [NGehecht] 
4. of helemaal niet gehecht?           [JNGehech] 
 

Indeling (17.3) 
 Kunt u van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre u het hier mee eens of oneens bent. 

De indeling van deze woonruimte/woning is geschikt. Bent u het hier:-> 
1. helemaal mee eens,             [HEens] 
2. mee eens,               [Eens] 
3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens,       [Neutraal] 
4. mee oneens,                [OnEens] 
5. of helemaal mee oneens?           [HOnEens] 

 
     TeKlein (17.4) 

De woonruimte/woning is te klein? 
 1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens] 

  
     TeGroot (17.5) 

De woonruimte/woning is te groot? 
 1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens] 

  
     Onderhoud (17.6) 

De woonruimte/woning is slecht onderhouden. Bent u het hier:-> 
1. helemaal mee eens,             [HEens] 
2. mee eens,               [Eens] 
3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens,       [Neutraal] 
4. mee oneens,                [OnEens] 
5. of helemaal mee oneens?           [HOnEens] 
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Hoe tevreden bent u met uw huidige woonruimte/woning?

TevrWon

De volgende vragen gaan over uw woonruimte/woning.

InTevrHW

Alleen indien:
(OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig]) èn

Verhuur.OndrHuur <> [Ja]

Hoe gehecht bent u aan uw huidige woonruimte/woning?

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken.
De indeling van deze woonruimte/woning is geschikt.

De woning/woonruimte is te klein?

[Neutraal]/[OnEens]/[HOnEens]/wn/wg anders

De woning/woonruimte is te groot?

HechtWn

Indeling

TeKlein

TeGroot

De woning/woonruimte is slecht onderhouden?

Onderhoud
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Sfeer (17.7) 
De woonruimte/woning ademt een goede sfeer? 
 1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens] 

  
OnvBuit (17.8) 

Ik heb onvoldoende buitenruimte, zoals terras of tuin, bij mijn woonruimte/woning? 
 1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens] 

  
StygBedr 

>>ENQ: * Het gaat om het bedrag dat men netto betaalt, dus na aftrek van bijv. huurtoeslag of   
                  belastingteruggave. 
    * Antwoord ‘bij geen enkele verhoging ga ik me oriënteren’ = code 99 997 << 

Als de netto maandlasten toenemen, wordt soms besloten om op zoek te gaan naar een andere woning. 
Stel dat de netto maandlasten van uw huidige woning toenemen. Met welk bedrag moeten deze dan 
toenemen voordat u zich gaat oriënteren op een andere woning? 
[1..99999] 
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De woning/woonruimte ademt een goede sfeer?

Ik heb onvoldoende buitenruimte ?

Endblok

Sfeer

OnvBuit

Met welk bedrag moeten de nettomaand lasten toenemen voordat u zich gaat oriënteren op een andere woning?

StygBedr
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WoonOmg (18.1) 

De volgende vragen gaan over uw huidige woonomgeving. 
Hoe tevreden bent u met uw huidige woonomgeving. Is dat:-> 
1. zeer tevreden,              [ZTevr] 
2. tevreden,                [Tevr] 
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden,        [Neutraal] 
4. ontevreden,               [OnTevr] 
5. of zeer ontevreden?             [ZOnTevr] 

 
InTevBuurt 

Ik noem nu een aantal uitspraken over uw buurt. Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het 
hier mee eens bent? 
>>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 
 

Bebouw (18.3) 
De bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk. Bent u het hier:-> 
1. helemaal mee eens,             [HEens] 
2. mee eens,               [Eens] 
3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens,       [Neutraal] 
4. mee oneens,               [OnEens] 
5. of helemaal mee oneens?           [HOnEens]    

 
Vrvelend (18.4) 

Het is vervelend om in deze buurt te wonen? 
1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens]     

 
BrtVhMog (18.5) 

Als het mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen? 
1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens]    

 
Gehecht (18.6) 

Ik ben gehecht aan deze buurt? 
1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens]    

 
Thuisb (18.7) 

Ik voel mij thuis in deze buurt? 
1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens] 
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Hoe tevreden bent u  met uw huidige woonomgeving?

Ik noem nu een aantal uitspraken over uw buurt. In hoeverre bent u het hiermee eens?

De bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk.

Het is vervelend om in deze buurt te wonen.

WoonOmg

BeBouw

Vervelend

Alleen indien:
(OP = lidHHkern  of HHKern = [Overig]) én

Verhuur.OndrHuur <> [Ja]

Als het mogelijk is, ga ik uit de buurt verhuizen.

BrtVhMog

Ik ben gehecht aan deze buurt.

Gehecht

Ik voel me thuis in deze buurt.

ThuisB

InTevBuurt



WoON 2009 – Blok Huidige Woonomgeving [HuidWonOmg] 

 69 

IntVV 
Ik wil het nu hebben over een aantal vervelende voorvallen die in uw buurt kunnen voorkomen. Komen 
deze voorvallen naar uw eigen idee vaak, soms of (bijna) nooit voor? 
>>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 

 
OBeklad (18.8) 

Bekladding van muren en/of gebouwen? 
1. Vaak                 [Vaak]  
2. Soms                [Soms] 
3. (Bijna) nooit               [Nooit] 

 
OVerniel (18.9) 

Vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes? 
1. Vaak                 [Vaak]  
2. Soms                [Soms] 
3. (Bijna) nooit               [Nooit] 
 4. N.v.t., geen telefooncellen, bus- of tramhokjes in de buurt   [NVT] 

 
ORommel (18.10) 

Rommel op straat? 
1. Vaak                 [Vaak]  
2. Soms                [Soms] 
3. (Bijna) nooit               [Nooit] 

 
     OHPoep (18.11) 

Hondenpoep op straat? 
1. Vaak                 [Vaak]  
2. Soms                [Soms] 
3. (Bijna) nooit               [Nooit] 

 
     OBuren (18.12) 

In welke mate ondervindt u overlast door directe buren? 
1. Vaak                 [Vaak]  
2. Soms                [Soms] 
3. (Bijna) nooit               [Nooit] 

 
     OBrtBew (18.13) 

In welke mate ondervindt u in deze buurt overlast door omwonenden? 
1. Vaak                 [Vaak]  
2. Soms                [Soms] 
3. (Bijna) nooit               [Nooit] 
 

     OJong (18.14) 
In welke mate ondervindt u in deze buurt overlast door jongeren? 
1. Vaak                 [Vaak]  
2. Soms                [Soms] 
3. (Bijna) nooit               [Nooit] 

      
OGeluid (18.15) 

In welke mate ondervindt u in deze buurt vormen van geluidsoverlast? 
1. Vaak                 [Vaak]  
2. Soms                [Soms] 
3. (Bijna) nooit               [Nooit] 

 
Ostank (18.16) 

In welke mate ondervindt u in deze buurt vormen van stank, stof en/of vuil? 
 1. Vaak                 [Vaak]  
2. Soms                [Soms] 
3. (Bijna) nooit               [Nooit] 
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Ik wil het nu hebben over een aantal vervelende voorvallen .

IntVV

Bekladding van muren en/of gebouwen.

OBeklad

Vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes.

OVerniel

Hondenpoep op straat.

Overlast door directe buren.

OHPoep

OBuren

Overlast door omwonenden.

OBrtBew

Overlast door jongeren.

OJong

Geluidsoverlast .

OGeluid

Overlast door stank, stof en/of vuil.

OStank

Rommel op straat.

ORommel
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OVerkeer (18.17) 

In welke mate ondervindt u in deze buurt last van het verkeer? 
1. Vaak                 [Vaak]  
2. Soms                [Soms] 
3. (Bijna) nooit               [Nooit] 

 
     ConBuren (18.18) 

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken 
      Ik heb veel contact met mijn directe buren. Bent u het hier:-> 

 1. helemaal mee eens,             [HEens] 
2. mee eens,               [Eens] 
3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens,       [Neutraal] 
4. mee oneens,               [OnEens] 
5. of helemaal mee oneens?           [HOnEens]   

 
     ConBewon (18.19) 

Ik heb veel contact met andere buurtbewoners? 
1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens]   
 

 Leefbaar (18.20) 
Ik voel mij mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt? 
1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens]   
 

 Prettig (18.21) 
In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om? 
1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens]   
 

 Saamhor (18.22) 
Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid? 
1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens]   
 

MensKen (18.23) 
Mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks? 
1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens]   
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Overlast door verkeer.

OVerkeer

Ik heb veel contact met mijn directe buren.

ConBuren

Ik heb veel contact met andere buurtbewoners.

Ik voel mij mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid.

ConBewon

Leefbaar

In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om .

Prettig

Ik woon in een gezellige buurt .

Saamhor

Mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks .

MensKen
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 TBevSams (18.24) 

Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt? 
1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens]  
 

Verkeers (18.25) 
  Ik vind de verkeerssituatie in deze buurt veilig? 

1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens]   

 
     Beroofd (18.26) 

Ik ben bang in deze buurt om lastiggevallen of beroofd te worden?  
1. Helemaal mee eens             [HEens] 
2. Mee eens               [Eens] 
3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens       [Neutraal] 
4. Mee oneens               [OnEens] 
5. Helemaal mee oneens            [HOnEens]   
 

     BrtVA (18.27) 
Vindt u dat de buurt waarin u woont het AFGELOPEN jaar erop vooruit of achteruit is gegaan? 
1. Vooruit                [Vooruit] 
2. Achteruit               [Achtruit] 
3. Gelijk gebleven              [Gelijk] 

 
BrtZVA (18.28) 

Denkt u dat u de buurt waarin u woont het KOMENDE jaar erop vooruit of achteruit zal gaan? 
1. Vooruit                [Vooruit] 
2. Achteruit               [Achtruit] 
3. Zal gelijk blijven              [Gelijk] 

 
WnplNu (18.29) 

De volgende vragen gaan over uw woonplaats. 
Vindt u dat uw woonplaats het AFGELOPEN jaar erop vooruit of achteruit is gegaan? 
1. Vooruit                [Vooruit] 
2. Achteruit               [Achtruit] 
3. Gelijk gebleven              [Gelijk] 

    
WnplToe (18.30) 

Denkt u dat uw woonplaats het KOMENDE jaar erop vooruit of achteruit zal gaan? 
1. Vooruit                [Vooruit] 
2. Achteruit               [Achtruit] 
3. Zal gelijk blijven             [Gelijk]
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Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling .

TBevSams

Ik vind de verkeerssituatie in deze buurt veilig .

Verkeers

Ik ben bang om lastiggevallen te worden .

Beroofd

Is de buurt in het afgelopen jaar erop vooruit of achteruit gegaan ?

BrtVA

Zal de buurt in het komende jaar erop vooruit of achteruit gaan ?

BrtZVA

Is uw woonplaats afgelopen jaar erop vooruit of achteruit gegaan ?

Zal uw woonplaats komend jaar erop vooruit of achteruit gaan ?

WnplNu

WnpToe
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HechtPl (18.31) 

In welke mate bent u gehecht aan uw woonplaats. Is dat:-> 
1. zeer gehecht,               [Zgehecht] 
2. gehecht,                [Gehecht] 
3. niet gehecht,               [NGehecht] 
4. of helemaal niet gehecht?           [HNGehech] 



WoON 2009 – Blok Huidige woonomgeving [HuidWonOmg] 

 76 

Bent U gehecht aan uw woonplaats ?

HechtPl

ENDBLOK
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Winkels (19.1) 
>>ENQ: Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid daarover.<< 
Hoe tevreden bent u over de winkels voor de dagelijkse boodschappen bij u in de buurt. Is dat:-> 
1. zeer tevreden,              [ZTevr] 
2. tevreden,                [Tevr] 
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden,        [Neutraal] 
4. ontevreden,               [OnTevr] 
5. of zeer ontevreden?             [ZOnTevr] 

 
 GebrWink (19.2) 

STEL VAST: Maakt u gebruik van deze winkels? 
1. Ja, regelmatig              [JaReglm] 
2. Ja, soms                [JaSoms] 
3. Nee                 [Nee] 
4. Zijn er niet               [NietAanw] 

 
Parkeer (19.3) 

>>ENQ: Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid daarover.<< 
Hoe tevreden bent u over de openbare parkeergelegenheid bij u in de buurt. Is dat:-> 
1. zeer tevreden,              [ZTevr] 
2. tevreden,                [Tevr] 
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden,        [Neutraal] 
4. ontevreden,               [OnTevr] 
5. of zeer ontevreden?             [ZOnTevr] 

 
GebrPark (19.4) 

STEL VAST: Maakt u regelmatig gebruik van deze parkeergelegenheid? 
1. Ja                 [Ja]         
2. Nee                 [Nee] 
3. Is er niet                [NietAanw] 

 
Haltes (19.5) 

>>ENQ: Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid daarover. << 
Hoe tevreden bent u over het openbaar vervoer bij u in de buurt. Is dat:-> 
1. zeer tevreden,              [ZTevr] 
2. tevreden,                [Tevr] 
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden,        [Neutraal] 
4. ontevreden,               [OnTevr] 
5. of zeer ontevreden?             [ZOnTevr] 

 
GebrHalt (19.6) 

STEL VAST: Maakt u regelmatig gebruik van het openbaar vervoer bij u in de buurt? 
1. Ja                 [Ja]         
2. Nee                 [Nee] 
3. Is er niet                [NietAanw] 

 
Groen (19.7) 

>>ENQ: Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid daarover.<< 
Hoe tevreden bent u over het groen bij u in de buurt. Is dat:-> 
1. zeer tevreden,              [ZTevr] 
2. tevreden,                [Tevr] 
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden,        [Neutraal] 
4. ontevreden,               [OnTevr] 
5. of zeer ontevreden?             [ZOnTevr] 
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Hoe tevreden bent u over de winkels voor dagelijkse boodschappen bij u in de buurt?

Winkels

Maakt u gebruik van deze winkels?

GebrWink

Hoe tevreden bent u over de openbare parkeergelegenheid bij u in de buurt?

Maakt u regelmatig gebruik van deze parkeergelegenheid?

Hoe tevreden bent u over het openbaar vervoer bij u in de buurt?

Hoe tevreden bent u over het groen bij in de buurt?

Parkeer

GebrPark

Haltes

Groen

Alleen indien:
(OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig]) én

Verhuur.OndrHuur <> [Ja]

Maakt u regelmatig gebruik van het openbaar vervoer bij u in de buurt?

GebrHaltes
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Jongeren (19.8) 
>>ENQ: Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid daarover.<< 
Hoe tevreden bent u over de voorzieningen voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar zoals bijvoorbeeld een 
trapveldje of een hangplek bij u in de buurt. Is dat:-> 
1. zeer tevreden,              [ZTevr] 
2. tevreden,                [Tevr] 
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden,        [Neutraal] 
4. ontevreden,               [OnTevr] 
5. of zeer ontevreden?             [ZOnTevr] 

 
GebrJong (19.9) 

STEL VAST: Wordt door uw kind(eren) regelmatig gebruik gemaakt van deze voorzieningen voor 
jongeren?  
1. Ja                 [Ja]         
2. Nee                 [Nee] 
3. Zijn er niet               [NietAanw] 

 
     Scholen (19.10) 

>>ENQ Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid daarover.<< 
Hoe tevreden bent u over de basisscholen die bij u in de buurt aanwezig zijn. Is dat:-> 
1. zeer tevreden,              [ZTevr] 
2. tevreden,                [Tevr] 
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden,        [Neutraal] 
4. ontevreden,               [OnTevr] 
5. of zeer ontevreden?             [ZOnTevr] 

 
GebrScho (19.11) 

STEL VAST: Gaat (een of meer van) uw kind(eren) naar een basisschool in deze buurt? 
1. Ja                 [Ja]         
2. Nee                 [Nee] 
3. Zijn er niet               [NietAanw] 

 
Speelgel (19.12) 

>> Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid daarover.<< 
Hoe tevreden bent u over de speelgelegenheid voor jonge kinderen die bij u in de buurt aanwezig is. Is 
dat:-> 
1. zeer tevreden,              [ZTevr] 
2. tevreden,                [Tevr] 
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden,        [Neutraal] 
4. ontevreden,               [OnTevr] 
5. of zeer ontevreden?             [ZOnTevr] 

 
GebrSpee (19.13) 

STEL VAST: Wordt van deze speelgelegenheid gebruik gemaakt door uw kind(eren)? 
1. Ja                 [Ja]         
2. Nee                 [Nee] 
3. Zijn er niet               [NietAanw] 

 
     Creches (19.14) 

>>ENQ: Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid daarover. << 
Hoe tevreden bent u over de kinderdagverblijven, crèches en/of peuterspeelzalen die bij u in de buurt 
aanwezig zijn. Is dat:-> 
1. zeer tevreden,              [ZTevr] 
2. tevreden,                [Tevr] 
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden,        [Neutraal] 
4. ontevreden,               [OnTevr] 
5. of zeer ontevreden?             [ZOnTevr] 
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Wordt er door uw kind(eren) regelmatig gebruik gemaakt van deze voorzieningen?

GebrJong

Tevreden over basisscholen in de buurt ?

Scholen

Gaat (een of meer van) uw kind(eren) naar een basisschool in deze buurt ?

Tevreden over de speelgelegenheid voor jonge kinderen ?

Wordt van deze speelgelegenheid gebruik gemaakt door uw kind (eren)?

Tevreden over kinderdagverblijven, crèches of peuterspeelzalen in de buurt ?

GebrScho

SpeelGel

GebrSpee

Creches

Geen kinderen van 12 t/m 17 jaar  
in huishouden

Kinderen jonger dan 12 jaar in huishouden Geen kinderen jonger dan 12 jaar
 in huishouden

Kinderen jonger dan 4 jaar in huishouden Geen kinderen jonger dan 4 jaar in huishouden

Hoe tevreden bent u over voorzieningen voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar?

Jongeren

Kinderen van 12 t/m 17 jaar in huishouden
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GebrCrec (19.15) 
STEL VAST: Maakt u gebruik van een kinderdagverblijf, crèche of peuterspeelzaal in deze buurt? 
1. Ja                 [Ja]         
2. Nee                 [Nee] 
3. Zijn er niet               [NietAanw] 
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Maakt u gebruik van een kinderdagverblijf, crèche of peuterspeelzaal in de buurt? 

GebrCrec

Endblok
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JrKomWon (20.1) 
De volgende vragen gaan over verhuizen. 
Sinds welk jaar woont u op dit adres? 
[1900..2009] 

 
     Voor2006 (20.2) 

Kunt u dan zeggen of het voor of na <MndJrSysdate-2> was? 
1. Voor <MndJrSysdate-2>            [Voor]    
2. Na <MndJrSysdate-2>            [Na] 

 
HARDE CONTROLE 

>>ENQ: Voor dit onderzoek is het zeer belangrijk om te weten vanaf welke periode OP op dit adres 
woont. Is OP misschien alsnog bereid/in staat om de vragen hierover te beantwoorden? Toets 1 om het 
interview te beëindigen wanneer OP de vragen niet wil/kan beantwoorden.<<  
1. Beëindig interview         [Einde] 
 

AantVerh (20.3) 
Hoe vaak bent u sinds <MndJrSysdate-2> binnen Nederland verhuisd? 
[1..97] 

 
ZelfdeHH (20.4) 

Was de samenstelling van het huishouden vóór de ($1laatste) verhuizing hetzelfde als nu, d.w.z. hetzelfde 
aantal personen én dezelfde personen? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
SamHHVV (20.5) 

Bestond uw huishouden voor de verhuizing uit:-> 
1. een alleenstaande,                 [Alleenst] 
2. een echtpaar of vaste partners zonder thuiswonende kinderen,      [PartnAll] 
3. een echtpaar of vaste partners met thuiswonende kind(eren),       [PartKind] 
4. een echtpaar of vaste partners met thuiswonende kind(eren) en met  
    een of meer anderen,                 [PKindAnd] 
5. een echtpaar of vaste partners met een of meer anderen,        [PartnAnd] 
6. één ouder met een of meer thuiswonende kinderen,         [EOudKind] 
7. één ouder met een of meer thuiswonende kinderen en met een of meer anderen,  [EOKndAnd] 
8. of een andere samenstelling?               [Overig] 

 
VPHHVV (20.6) 

STEL VAST: ($2 Was u echtgeno(o)t(e) of partner)/($3 Was u de ouder in het gezin)? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
VAGVV (20.7) 

Toen u op zoek ging, ging uw voorkeur toen uit naar de woonplaats waar u nu woont of had u een 
voorkeur voor een andere woonplaats? 
1. Huidige woonplaats             [HuidigWp] 
2. Andere woonplaats             [AndereWp] 
3. Geen voorkeur              [GeenVK] 

 
WNPAGVV (20.8) 
  >> ENQ: Noteer de belangrijkste reden.<< 

Waarom bent u uiteindelijk niet in deze woonplaats gaan wonen? 
1. Kon geen woning vinden           [GWVind] 
2. Woningen te duur             [TeDuur] 
3. Kwaliteit woningen niet goed          [Kwalit] 
4. Wachttijd voor de woning(en) te lang        [WachtT] 
5. Geen aanbod ouderenwoningen          [GOudW] 
6. Geen aanbod starterswoningen          [GStartW] 
7. Te weinig activiteiten ondernomen         [NietAct] 
8. Andere reden              [AndrRed] 
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Sinds welk jaar woont u op dit adres?

JrKomWon

Kunt u dan zeggen of het voor of na [MndJrSysdate-2] was?

Voor2006

Was huishoudsamenstelling voor de ($1 laatste) verhuizing hetzelfde als nu?

Huishoudsamenstelling voor verhuizing

STEL VAST: ($2 Was u echtgeno(o)t(e) of partner/$3 Was u de ouder in het gezin)?

ZelfdeHH

SamHHVV

VPHHVV

Endblok
Hoe vaak bent U sinds [MndJrSysdate-2] verhuisd ?

AantVerh

JrKomWon <= 2 jr geleden of
Voor2006 = [Na]

JrKomWon > 2 jr geleden, of
Voor2006 = [Voor]

[Nee] [Ja]/wn/wg

[PartKind] / PKindAnd] / [PartnAnd] ($2)
[EOudKind] / [EOKindAnd] ($3)

[Alleenst] / [PartnAll] /
[Overig] /  wn / wg

Alleen indien:
OP = lid HHkern

(($1 AantVerH > 1)

Voorkeur voor huidige woonplaats of andere woonplaats?

WNPAGVV

VAGVV

[AndereWP] anders

Waarom bent u niet in die woonplaats gaan wonen?

 wn/wganders

Dan eindigt hier het vraaggesprek . 

 wn/wganders

Einde Vragenlijst
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Bewust (20.9) 
Heeft u in eerste instantie bewust gekozen voor deze woning of voor deze buurt? 
1. Voor deze woning             [JWoning] 
2. Voor deze buurt              [JBuurt] 
3. Voor deze buurt en deze woning          [JBeide] 
4. Nee (hier kon ik het eerste in)          [Nee] 

 
     VorBuurt (20.10) 

Stond uw vorige woning ook in deze buurt? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee, woonde elders in Nederland         [Nee] 
3. Nee, woonde in het buitenland          [Buitenl] 

      
Cod_Lnd  (20.11) 

In welk land woonde u voor de verhuizing? 
<Codeermodule landen> 

 
RedVerh1 (20.12) 

Bent u naar uw huidige adres verhuisd vanwege:-> 
1. huwelijk of samenwonen,           [HuwlSamw] 
2. scheiding of beëindiging relatie          [Scheidin] 
3. of omdat u zelfstandig bent gaan wonen?       [Zelfstnd] 
4. Geen van deze              [GeenDeze] 

 
RednVH (20.13) 
  >>ENQ: meerdere antwoorden mogelijk.<< 
  Bent u naar uw huidige adres verhuisd vanwege:-> 

1. gezondheid of behoefte aan zorg,         [Gezo] 
2. studie,                [Studie] 
3. werk,                [Werk] 
4. uw vorige woning,             [VorWon] 
5. de woonomgeving of woonbuurt van uw vorige woning,    [VBuurt] 
6. omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wilde wonen,  [Fam] 
7. en/of een andere reden?             [AndrRed] 
 

BelangRd (20.14) 
Wat was voor u de belangrijkste reden, was dat:-> 
1. ($4 gezondheid of behoefte aan zorg,)         [Gezo]  
2. ($5 studie,)                [Studie] 
3. ($6 werk,)                [Werk] 
4. ($7 uw vorige woning,)             [VorWon] 
5. ($8 de woonomgeving of woonbuurt van uw vorige woning,)   [VBuurt] 
6. ($9 omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wilde wonen,) [Fam] 
7. ($10 een andere reden) ?             [AndrRed] 

 
WerkNV (20.15) 

Was werk een reden om van woning te veranderen, omdat:-> 
1. u of uw partner van werkkring veranderde,       [AndWerk] 
2. omdat u of uw partner dichter bij het werk wilde wonen,    [DBijWerk] 
3. of omdat u of uw partner aan huis wilde werken?     [ThuisWrk] 
4. Andere reden              [AndrRed]  
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Heeft u bewust gekozen voor deze woning of buurt ?

Vorige woning ook in deze buurt?

Bewust

VorBuurt

Welk land voor verhuizing?

[Buitenl] [ja]/[nee]/wn/wg

RednVH

ZelfdeHH = [ja]/wn/wg ZelfdeHH = [nee]

Om welk van de volgende redenen bent u naar uw huidige adres verhuisd ? Reden verhuizing?

RedVerh1

RednVH > 1
(($4 tm $10) RedeVH = response)

RednVH < 1

Belangrijkste reden?

BelangRd

RednVH = [Werk] en
(BelangRd = [Werk] of BelangRd = EMPTY)

anders

Reden verhuizing werk?

WerkNV

Cod_Lnd
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WoningNV (20.16) 
  >>ENQ: Noteer belangrijkste reden.<< 

Was uw vorige woning een reden voor verhuizing, omdat:-> 
1. deze woning te klein was,           [TeKlein] 
2. deze woning te groot was,           [TeGroot] 
3. u een woning wilde huren,           [Huur] 
4. u een woning wilde kopen,           [Koop]  
5. u een tuin wilde,              [Tuin] 
6. u geen tuin meer wilde,            [GeenTuin] 
7. u een ander type woning wilde, bijvoorbeeld een appartement in 
    plaats van een eengezinswoning,          [TypWon] 
8. de woning slecht was geïsoleerd voor warmte of geluid,    [Iso] 
9. of omdat woning slecht was onderhouden?       [SlOnderh] 
10. Andere reden              [AndrRed] 

    
     OmgVV (20.17) 
      >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

Waarom was de woonomgeving bij uw vorige woning reden voor verhuizing? 
1. De soort bebouwing             [Bebouw] 
2. Het slechte onderhoud van de buurt         [Onderh] 
3. De onveiligheid van de buurt als gevolg van criminaliteit   [Onveilig] 

      4. Overlast van de bewoners           [Bewoners] 
5. (Veranderende) buurtsamenstelling         [BuurtSam] 
6. Overlast van stank             [Stank] 
7. Overlast van lawaai             [Lawaai] 
8. Overlast van stof              [Stof] 
9. Overlast van (zwerf) vuil           [Vuil] 

 10. Bekladding of vernieling           [Beklad]  
11. Te weinig voorzieningen            [Voorzien] 
12. Te weinig groenvoorzieningen          [Groen] 
13. Onveiligheid van het verkeer?          [Verkeer] 
14. Slechte bereikbaarheid (openbaar vervoer/uitvalswegen)   [Bereik] 
15. Teveel parkeerdruk             [Parkeer] 
16. Andere reden               [Andrs] 
 

RedOudWo (20.18) 
  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

Waarom bent u in een woning speciaal bedoeld voor ouderen gaan wonen? 
1. Vorige woning was te groot              [TeGroot] 
2. De woonkamer van de vorige woning was niet zonder traplopen bereikbaar  [WoonTrap] 
3. Vanuit de woonkamer waren de keuken, het toilet, de badkamer 
en tenminste 1 slaapkamer niet zonder traplopen bereikbaar      [NGelykVl] 
4. Vorige woning moeilijk aanpasbaar            [MoeiAanp] 
5. (Regelen van) het huishouden te zwaar werd          [Huishoud]  
6. Onderhoud van de tuin te zwaar werd           [OnderhTuin] 
7. Behoefte aan diensten of voorzieningen voor ouderen  
(zoals maaltijdservice of recreatiezaal)            [VoorzOud] 
8. Behoefte aan zorg (zoals persoonlijke verzorging of verpleegkundige hulp)  [Zorg] 
9. Lichamelijke beperkingen              [LichBepk] 
10. Algemene gezondheidstoestand             [Gezondh]   
11. Bang voor de gezondheid als er niemand in de buurt is (behoefte aan alarmbel) [ZorgBeh] 
12. Bang om alleen thuis te zijn             [BgAlleen] 
13. Wil bij leeftijdsgenoten wonen             [LftGen] 
14. Eenzaamheid                 [Eenzaam] 
15. Woning was beschikbaar/werd aangeboden          [Beschik] 
16. Anders                   [Andrs]  
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RednVH = [VBuurt] en
(BelangRd = [VBuurt] of BelangRd = EMPTY)

anders

Vanwege de soort bebouwing?

OmgVV

ZelfHHV = [nee]

RednVH = [VorWon] en
(BelangRd = [VorWon] of BelangRd = EMPTY)

anders

Reden verhuizing vorige woning?

WoningNV

OudWon.OudWon = [ja] en
Lft_OP >= 55 of Lft_PartnerOP >=55

Reden om in ouderenwoning te gaan wonen?

RedOudW

Endblok

anders



WoON 2009– Blok Afleiding VorWoning [VorWoning] 

 89 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afleiding VorWoning 

Verh2jr. JrKomWon > 2 jr geleden of
Verh2jr.Voor2006 = [Voor] of
Verh2jr.VorBuurt = [Buitenl]

VorWoning = [nee]

anders

VorWoning = [ja]
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Afleiding SelStellen

((OP <> lid HHKern of Hhkern <> [Overig]) 
en Verh2jr.ZelfdeHH = [Ja])) of
Verh2jr.VPHHVV = [Nee]

SelStellen = [nee]

anders

SelStellen = [ja]
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EigNaarV (21.1) 
  Was u of een van de leden van uw huishouden eigenaar van de woning of huurde u de woning? 

1. Eigenaar (koopwoning)            [KoopWn] 
2. Huurder (huurwoning)            [HuurWn] 

 
HuurderV (21.2) 

Betaalde u of een van de leden van uw huishouden huur voor deze woning of woonruimte? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 
3. Huishouden woonde gratis           [Gratis] 

 
WonTypeV (21.3) 

      Wat voor type woning liet u achter toen u naar uw huidige woonruimte verhuisde.  
Woonde u toen in een:-> 
1. een eengezinswoning, vrijstaand, twee onder een kap, villa, bungalow, landhuis,  [EengWon] 
2. een flat, etagewoning, appartement, maisonnette, bovenwoning, benedenwoning, [Appartem] 
3. een boerderij, woning met tuindersbedrijf,           [Boerdery] 
4. een woning met winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte,      [Kantoor] 
5. of een wooneenheid met gezamenlijk gebruik van keuken of toilet?     [Gedeeld] 
6. Geen van deze                  [GeenDeze] 

 
SrtWoonV (21.4) 

In wat voor soort woonruimte woonde u. Was dit:-> 
1. een deel van een woning,           [DeelWon] 
2. een kamer verhuurpand,            [Verhuurp] 
3. een verpleegsters- of studentenhuis,         [StudentH] 
4. of een verzorgings- of verpleeghuis?         [VerzorgH]       
 5. Geen van deze              [GeenDeze] 

  
AardAdrV (21.5) 

Was dit dan:-> 
1. een recreatie- of vakantiewoning,         [Recreat] 
2. een woonkeet,              [WoonKeet] 
3. een woonwagen, caravan,           [WoonWag] 
4. een woonboot, woonschip, varend schip?       [WoonBoot] 
5. Geen van deze              [GeenDeze] 

 
     WonFlatV (21.7) 

Uw vorige woning, was dat:-> 
1. een vrijstaande eengezinswoning,            [VrEengWo] 
2. een 2 onder 1 kap woning,              [TweeKap] 
3. een hoekwoning,                 [HoekWon] 
4. een tussenwoning,                [TusWon] 
5. of een flat, appartement, maisonnette, etage-,boven- of benedenwoning?   [Appartm] 
6. Geen van deze                 [GeenDeze] 
 

SrtFlatV (21.8) 
Had uw vorige woning:-> 
1. een eigen opgang of ingang aan straat,           [EigOpg] 
2. een voordeur in een gedeeld portiek,            [Portiek] 
3. of een voordeur aan een al dan niet overdekte galerij?       [Galery] 
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Was u eigenaar of huurder?

EigNaarV

Betaalde u huur?

HuurderV

In wat voor een type woning woonde u toen?

Soort woonruimte?

Wat voor soort woonruimte dan?

WonTypeV

SrtWoonV

AardAdrV

Soort woning?

WonFlatV

[HuurWn] /wn / wg [KoopWn]

[GeenDeze] / wn anders

[GeenDeze] / wn anders

WonTypeV = [EengWon] / [Boerdery] / [Kantoor] /  [Gedeeld] of
SrtWoonV= [DeelWon] / [Verhuurp] / [StudentH] / [VerzorgH] 

Anders

Alleen indien:
OP = lid HHkern èn
SelStellen = ja èn
VorWoning = ja 

Eigen opgang, voordeur in portiek of voordeur galerij?

SrtFlatV

andersWonTypeV =  [Appartem] of
WonFlatV =  [Appartem] 
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PersLifV (21.10) 

Was er in het gebouw een personenlift aanwezig? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
BouwJrV (21.11) 

>>ENQ: zo exact mogelijk, zo nodig laten schatten.<< 
In welk jaar was uw VORIGE woning gebouwd? 
[1000..2009] 
 

AantKamV (21.12) 
Hoeveel kamers waren er in uw vorige woning. Daarbij tellen de woon-, slaap- en studeer of werkkamers 
mee? 
[1..99] 

 
GrootteV (21.13) 
  Was uw vorige woning qua oppervlakte:-> 
  1. groter,                [Groter] 
  2. vrijwel even groot,             [Gelijk] 
  3. of kleiner dan uw huidige woning?         [Kleiner]   
 
TrappenV (21.14) 

Was het bij uw vorige woning mogelijk om zonder traplopen de woonkamer vanaf de straat te bereiken? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
     GelykVlV (21.15) 

Was vanuit de woonkamer van uw vorige woning de woonkamer, de keuken, het toilet, de badkamer en 
tenminste één slaapkamer zonder traplopen te bereiken? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
 

KenEnLab (21.16) 
>>ENQ: Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het label dat bijvoorbeeld koelkasten 
tegenwoordig krijgen. Het energielabel loopt van A t/m G, waarbij A het energiezuinigst is.<< 
Bent u bekend met het energielabel? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
LabOpstel (21.17)  

Heeft u ten behoeve van de verkoop van uw vorige woning een energielabel voor de woning laten 
opstellen? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
GeenLab (21.18) 

>>ENQ: EPA is het Energie Prestatie Advies.<< 
Waarom heeft u dit niet gedaan. Was dat omdat:-> 
1. de makelaar het afraadde,  [Makel] 
2. de koper het niet nodig vond,  [Koper] 
3. u al in het bezit was van een geldig EPA advies,  [EPA] 
4. u al een energielabel had laten opstellen,  [HadAl] 
5. u er niet aan gedacht had,  [NietGed] 
6. of omdat u niet wist dat het moest?  [WistNiet] 
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Personenlift aanwezig? 

Bouwjaar vorige woning? 

Aantal kamers in vorige woning?

PersLifV

BouwJrV

AantKamV

Woonkamer bereikbaar zonder traplopen? 

TrappenV

WonTypeV = [EengWon]/[Appartm]/[Boerdery]/[Kantoor]/[Gedeeld] óf
SrtWoonV = [DeelWon]/[Verhuurp]/[StudentH]/[VerzorgH] óf

AardAdrV = [GeenDeze]/wn
anders

Was uw vorige woning groter, even groot, kleiner?

GrootteV

Woonruimtes gelijkvloers? 

GelykVlV

Endblok

EignaarV = [KoopWn] en
Verh2jr. JrKomWon > 2008 anders

Bent u bekend met het energielabel? 

KenEnLab

Heeft u voor de verkoop van uw woning een energielabel laten opstellen? 

LabOpstel

 [ja]  [nee]wn-wg 

 [nee]  [ja]wn-wg 

Waarom heeft u dit niet gedaan? 

GeenLab
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VerhuurV (22.1) 
Wie was de verhuurder van uw vorige woonruimte/woning. Was dat:-> 
1. een corporatie, woningbouwvereniging of gemeentelijk    
woonbedrijf,                   [SocVerh] 
2. het rijk, de provincie of het waterschap,           [Overh]    
3. een pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij, belegger of een makelaar,  [PartVerh] 
4. of een particulier persoon?              [PartPers] 
5. Geen van deze                 [GeenDeze] 

 
     PeriodeV (22.2) 

Betaalde u de huur:- > 
1. per maand,               [Maand] 
2. per 4 weken,               [Week4] 
3. per week,               [Week1] 
4. of over een andere periode?           [Andrs] 

 
TotHuurV (22.3) 

>>ENQ: Betaalde geen huur = code 0.<< 
($1 Hoeveel bedroeg de totale huur van de vorige woning per maand vlak voor de verhuizing. Het gaat om 
het totale bedrag dat per maand aan de verhuurder werd betaald)/ 
($2 Hoeveel bedroeg de totale huur van de vorige woning per 4 weken vlak voor de verhuizing. Het gaat 
om het totale bedrag dat per 4 weken aan de verhuurder werd betaald)/ 
($3 Hoeveel bedroeg de totale huur van de vorige woning per week vlak voor de verhuizing. Het gaat om 
het totale bedrag dat per week aan de verhuurder werd betaald)/ 
($4 Hoeveel bedroeg de totale huur van de vorige woning ongeveer per maand vlak voor de verhuizing. 
Het gaat om het totale bedrag dat per maand aan de verhuurder werd betaald)? 
[0..99997] 

 
KostInV (22.4) 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
($5 Waren in dit huurbedrag kosten inbegrepen voor)/($6 Had u in uw vorige woning kosten voor):-> 
1. water,                [Water] 
2. verwarming,               [Verwarm] 
3. of overige kosten?             [Overig] 
4. Geen van deze              [GeenDeze]  

 
   



WoON 2009– Blok Huurprijs Vorige Woning [HrprVorWon] 

 96 

Wie was verhuurder?

VerhuurV

Over welke periode betaalde u huur?

PeriodeV

($1)  Huurbedrag per maand ?
($2)  Huurbedrag per 4 weken ?
($3)  Huurbedrag per week ?
($4)  Huurbedrag ongeveer per maand ?

TotHuurV

Alleen indien:
OP = lid Hhkern en
SelStellen = [ja] én 

KenmVorW.HuurderV= [Ja]

($5)  Waren in het huurbedrag kosten inbegrepen voor…..?
($6)  Had u kosten voor….?

KostInv

ENDBLOCK

($5) TotHuurV < > wn /wg / 0
($6) TotHuurV = wn / wg / 0 

($1) PeriodeV =  [Maand]
($2) PeriodeV = [Week4]
($3) PeriodeV= [Week1]

($4) PeriodeV=[Andrs] /wn/wg
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VerkoopV (23.1) 
 ($1 Hoeveel bedroeg de verkoopprijs van de vorige woning. De prijs van winkel of bedrijfsruimte moet u 
bij de verkoopprijs rekenen)/ 
($2 Hoeveel bedroeg de verkoopprijs van de vorige woning. De prijs van weilanden, landbouwgrond, 
kassen moet u niet bij de verkoopprijs rekenen)/ 
($3 Hoeveel bedroeg de verkoopprijs van de vorige woning)? 
[0..99999997] 

 
     AankPrsV (23.2) 

 >>ENQ: * Het gaat om het aankoopbedrag en niet om het geleende bedrag. 
   * LET OP: Noteren in guldens mag.<<  

Kunt u aangeven voor welke prijs u uw vorige woning heeft gekocht?  
[0..99999997] 

 
     AankPrsV Munt (23.2b) 

  STEL VAST: Zijn dit euro’s of guldens?  
  1. Euro’s                [Euro] 

      2. Guldens                [Gulden] 
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($1  Verkoopprijs vorige woning? Winkel meetellen.)
($2 Verkoopprijs vorige woning? Weilanden niet meetellen.)
($3 Verkoopprijs vorige woning?)

VerkoopV

Aankoopbedrag vorige woning?

Euro’s  of  guldens? 

AankPrsV

AankPrsVMunt

(($1)  KenmVorWon.WonTypeV = [Kantoor])
(($2)  KenmVorWon.WonTypeV = [Boerdery])
(($3)  Anders) 

response wn / wg

Endblok

Alleen indien:
HVS <> 6 èn

sel stellen = 1 èn
KenmVorWon.EigNaarV = [KoopWn]
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     LeegV (24.1) 
>>ENQ: Wanneer de woning eerst gerenoveerd werd, was deze niet beschikbaar voor nieuwe 
bewoners.<< 
Was uw vorige woning na uw vertrek beschikbaar voor nieuwe bewoners? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
 

RedenV (24.2) 
Waarom was uw vorige woning niet beschikbaar voor nieuwe bewoners. Was dat omdat:-> 
1. er een of meer personen achter bleven,          [AchtBlyf] 
2. de woning werd afgebroken,             [Afbraak] 
3. de woning werd gerenoveerd,            [Renovati] 
4. of omdat de woning voor andere doeleinden dan bewoning werd gebruikt? [AndDoel] 
5. Andere reden                [Andrs] 

 
JrWoonV (24.3) 
  >>ENQ: * Afronden op hele jaren. 

               * Minder dan 6 maanden = 0 jaar.<< 
Hoeveel jaar heeft u in uw vorige woning gewoond? 
[0..97] 
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Was uw vorige woning na uw vertrek beschikbaar voor nieuwe bewoning?

LeegV

Reden niet beschikbaar?

RedenV

Hoeveel jaar in vorige woning gewoond? 

JrWoonV

[Nee] [Ja] /wn / wg

Endblok

Alleen indien:
OP = lid HHkern èn
SelStellen = [ja] èn
VorWoning =[ja]  
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InVerhui  

De volgende vragen gaan over verhuizen. 
>>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 

 
     VerhWens (25.1)  

Wilt u binnen 2 jaar verhuizen? 
1. Beslist niet               [Nee] 
2. Eventueel wel, misschien           [Missch]        
3. Zou wel willen, kan niets vinden          [WilGV] 
4. Beslist wel               [Ja] 
5. Ik heb reeds andere huisvesting/woning gevonden     [AnWnGv] 

 
NietVH (25.2)  

>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
Wat is de reden dat u niet wilt verhuizen?  
1. Ik ben tevreden met mijn woning         [Woning] 
2. Ik ben tevreden met mijn woonomgeving       [Woonomg] 
3. Ik wil niet weg uit deze buurt          [Buurt] 
4. Ik verbouw liever             [Verbouw] 
5. Verhuizen kost teveel            [TeDuur] 
6. Ik woon hier nog niet zo lang          [RecentWn] 
7. Ik kan (waarschijnlijk) geen geschikte woning vinden    [GeschWn] 
8. Huizenmarkt is momenteel ongunstig        [HuizMark] 
9. Ik wil nog thuis blijven wonen          [ThuisWn] 
10. Ik wil dichtbij mijn werk, bedrijf of studie blijven wonen   [BijWerk] 
11. Ik ben te oud om te verhuizen          [TeOud] 
12. Anders, namelijk             [AndrRed] 
 

AndRdNVH (25.2b) 
STEL VAST: Andere reden. 
String [1..80] 

 
MoetVerh (25.3) 

Denkt u binnen 2 jaar te moeten verhuizen? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
NODK, NORF 

 
Termijn (25.4) 
  ($1 Wilt)/($2 Gaat)/($3 Moet) u verhuizen:-> 
  1. binnen een half jaar,             [HalfJaar] 

2. over een half jaar tot een jaar,          [TotJaar] 
3. of over 1 tot 2 jaar?             [Tot2Jaar] 
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De volgende vragen gaan over verhuizen

InVerhui

Wilt u binnen 2 jaar verhuizen?

VerhWens

Reden dat u niet wilt verhuizen?

Denkt u binnen 2 jaar te moeten verhuizen?

($1 Wilt / $2 Gaat / $3 Moet) u verhuizen binnen een half jaar etc .

Niet VH

MoetVerh

Termijn

VerhWens = [Missch] / [WilGV] / [Ja] ($1) of
VerhWens = [AnWnGv] ($2) of
MoetVerh = [Ja] ($3) 

[Nee] anders

Alle respondenten

VerhWens = [Nee] / wn / wg anders

anders

[AndrRed]

STEL VAST: andere reden

anders

AndRdNVH
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NiVin (25.5) 
  >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
  Waarom kunt u niets vinden? 

1. Aangeboden woning(en) te duur          [TeDuur] 
  2. Geen aanbod is in de plaats/buurt waar u wilt wonen     [GABuurt] 
  3. Kwaliteit woningen niet goed           [SleKwal]  
  4. Wachttijd voor woningen te lang          [Wacht] 
  5. Geen aanbod ouderenwoningen          [GAOud] 
  6. Geen aanbod starterswoningen           [GAStart] 

7. Nog geen woning(en) in het aanbod gezien of aangeboden gekregen [Beschik] 
8. In afwachting verkoop huidige woning        [VerkHWon] 
9. Te weinig activiteiten ondernomen         [GActivi] 
10. Andere reden  [Andrs] 
 

RedNBlijf (25.6) 
  >>ENQ: Als OP moet verhuizen vanwege sanering (bijv. sloop), toets dan code 2 ‘nee’ in.<< 

Zou een ingrijpende verbouwing aan uw woning zoals het uitbouwen van de woning of het plaatsen van 
een dakkapel voor u reden zijn om in uw huidige woning te blijven wonen? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
 

ZelfdeHH (25.7)   
Zal de samenstelling van het huishouden vlak voor en vlak na de verhuizing naar verwachting hetzelfde 
zijn, dat wil zeggen, hetzelfde aantal en dezelfde personen? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
 

ToekHH (25.8) 
Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen zal uw huishouden na de verhuizing naar verwachting bestaan? 
[1..99] 

 
ToekKern (25.9)  

Hoe zal het huishouden er na de verhuizing uitzien. Is dit:-> 
1. een echtpaar of vaste partners zonder thuiswonende kinderen,       [PartnAll] 
2. een echtpaar of vaste partners met thuiswonende kind(eren),        [PartKind] 
3. een echtpaar of vaste partners met thuiswonende kind(eren) en met  
    een of meer anderen,                  [PKindAnd] 
4. een echtpaar of vaste partners met een of meer anderen,         [PartnAnd] 
5. één ouder met een of meer thuiswonende kinderen,          [EOudKind] 
6. één ouder met een of meer thuiswonende kinderen en met een of meer anderen,   [EOKndAnd] 
7. of een andere samenstelling?                [Overig] 

 
ToekVpHH (25.10) 

($4 Behoort u na de verhuizing in het huishouden tot het echtpaar of de vaste partner)/ 
($5 Bent u na de verhuizing de ouder in het huishouden)? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 
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Zou een ingrijpende verbouwing reden zijn om in huidige woning te blijven?

RedNBlijf

Zal samenstelling huishouden hetzelfde zijn ?

ZelfdeHH

[Nee]

VerhWens = [Missch] / [WilGV] /[Ja] of
MoetVerh = [Ja] 

anders

[Ja] / wn /wg

Endblok

VerhWens = [AnWnGv]

Waarom kunt u niets vinden?

NiVin

andersVerhWens = [WilGV]

Aantal personen na verhuizing

Hoe zal huishouden na verhuizing uitzien?

ToekKern

ToekHH

$4 Behoort u na verhuizing tot echtpaar/partner?/ $5 Bent u na 
verhuizing de ouder?

[PartKind] / [ PKindAnd] / [PartnAnd]  ($4)
[EOudKind] / [EOKndAnd] ($5)

anders

ToekVpHH

> 1

[PartnAll]/[Overig]/
wn/wg
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Andert (25.11) 

($6/$7 Wat is uw relatie tot het echtpaar of de vaste partners)/($8 Wat is uw relatie tot de ouder in het 
gezin). Is dit:-> 
1. ($6 kind van beide partners),           [Kind2Oud] 
2. ($6 $8 kind van een van beide partners/ouder,)      [Kind1Oud] 
3. (schoon)vader/moeder van een van de partners / ouder,    [VadMoed] 
4. schoonzoon /schoondochter van een van de partners / ouder,   [SchoonZD] 
5. overige familie van een van de partners / ouder,      [OvFam] 
6. of geen familie van een van de partners / ouder?      [GeenFam] 

 
HuurEigt (25.12) 

Bent u (of uw eventuele partner) (straks) ondertekenaar of medeondertekenaar van het huur- of 
koopcontract? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
Intrek (25.12.1) 
  Wilt u verhuizen naar een lege woning of trekt u bij iemand in? 
  1. Naar een lege woning            [Leeg] 
  2. Trekt bij iemand in             [Intk] 
 
VerhRed1 (25.13) 

Is de reden voor verhuizing:-> 
1. huwelijk of samenwonen,           [HuwSamw] 
2. scheiding,               [Scheidin] 
3. of omdat u zelfstandig wilt gaan wonen?        [Zelfst] 
4. Geen van deze              [GeenDeze] 

 
Redn (25.14) 
 >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
  Gaat u verhuizen vanwege:-> 

1. gezondheid of behoefte aan zorg,         [Gezo] 
2. studie,                [Studie] 
3. werk,                [Werk] 
4. uw woning,               [HuidWon] 
5. uw woonomgeving of woonbuurt,         [HuidBurt] 
6. omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wil wonen,  [Fam] 
7. en/of een andere reden?             [AndrRed] 
 

VoorRedn (25.15) 
Wat is voor u de belangrijkste reden om te gaan verhuizen, is dat:-> 
1. ($9 gezondheid of behoefte aan zorg,)         [Gezo]  
2. ($10 studie,)                [Studie] 
3. ($11 werk,)                [Werk] 
4. ($12 uw woning,)              [HuidWon] 
5. ($13 de woonomgeving of woonbuurt,)         [HuidBurt] 
6. ($14 omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wil wonen,)  [Fam] 
7. ($15 een andere reden) ?             [AndrRed] 
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$6/$7 Relatie tot echtpaar/partner?/ $8 Relatie tot ouder in gezin?

Andert

anders
ToekVpHH = [Nee] en ToekKern = [PKindAnd] ($6)
ToekVpHH = [Nee] en ToekKern = [PartnAnd] ($7)
ToekVpHH = [Nee] en ToekKern = [EOKndAnd] ($8)

ZelfdeHH = [Nee] ZelfdeHH = [Ja] / wn /wg

Ondertekenaar van huur- of koopcontract?

HuurEigt

(ToekKern = [Overig] / wn /wg)  of
(ToekKern = [PartKind] / [PkindAnd] / [PartnAnd] / [EOudKind] / [EOKindAnd] èn
ToekVpHH = [Nee] /wn /wg)

anders

Naar een lege woning of trekt bij iemand in?

Intrek

Reden voor verhuizing?

VerhRed1

(PLHH < > [EchtpHHK] / VP_HHK] èn ZelfdeHH = [Nee] èn ToekKern = [PartnAll) of
(PLHH < > [EchtpHHK] / VP_HHK] èn ZelfdeHH = [Nee] èn ToekKern = [PartKind] / 
[PKindAnd] / [PartnAnd] èn ToekVPHH = [Ja])

anders

ToekVPHH < > [Nee] of (ToekVPHH = empty en ZelfdeHH < > [Ja]) Anders

ZelfdeHH = [Ja] of VerhRed1 = [GeenDeze] / wn / wg
anders

Redn

Ik noem u nu een aantal redenen om te verhuizen .

Redn[i] > 1
(($9 tm $15) Redn[i] = response)

Redn[i] < 1

Belangrijkste reden?

VoorRedn

Endblok
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WerkN (25.16) 

Is werk een reden om te verhuizen, omdat:-> 
1. u of uw partner van werkkring verandert of gaat veranderen,   [AndWerk] 
2. omdat u of uw partner dichter bij het werk wil wonen,    [DBijWerk] 
3. of omdat u of uw partner aan huis wil werken?      [ThuisWrk] 
4. Andere reden              [AndrRed]  
 

WoningN (25.17) 
  >>ENQ: Noteer belangrijkste reden.<< 

Is uw huidige woning een reden voor verhuizing, omdat:-> 
1. deze woning te klein is,            [TeKlein] 
2. deze woning te groot is,            [TeGroot] 
3. u een woning wilt huren,            [Huur] 
4. u een woning wilt kopen,           [Koop]  
5. u een tuin wilt,              [Tuin] 
6. u geen tuin meer wilt,            [GeenTuin] 
7. u een ander type woning wilde, bijvoorbeeld een appartement in 
    plaats van een eengezinswoning,          [TypWon] 
8. uw woning slecht was geïsoleerd voor warmte of geluid,    [Iso] 
9. of omdat uw woning slecht is onderhouden?       [SlOnderh] 
10. Andere reden              [AndrRed] 

  
     BuurtN (25.18) 

Wat is het belangrijkste aspect van uw huidige woonbuurt om te verhuizen? 
1. De soort bebouwing             [SrtBebou] 
2. Het slechte onderhoud van de buurt         [SlOndh] 
3. De onveiligheid van de buurt als gevolg van criminaliteit   [OnvCrim] 
4. Overlast van de bewoners           [Bewoners] 
5. (Veranderende) buurtsamenstelling         [BrtSamst] 
6. Overlast stank              [Stank] 
7. Overlast lawaai              [Lawaai]     
8. Overlast stof               [Stof] 
9. Overlast (zwerf) vuil             [Vuil] 
10. Bekladding of vernieling           [Beklad] 
11. Onvoldoende voorzieningen          [OnvdVrz] 
12. Onvoldoende groenvoorzieningen         [OnvdGroen] 
13. Onveiligheid verkeer            [OnvlVerk] 
14. Slechte bereikbaarheid (openbaar vervoer, uitvalswegen)   [SlBereik] 
15. Teveel parkeerdruk (kan auto niet kwijt in de buurt)    [Parkeer] 
16. Andere reden              [AndrRed] 
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Redn = [Werk] en
(VoorRedn = [Werk] of VoorRedn = EMPTY)

anders

Reden verhuizing werk?

WerkN

Redn = [HuidWon] en
(VoorRedn = [HuidWon] of VoorRedn = EMPTY)

anders

Reden verhuizing huidige woning?

WoningN

Redn = [HuidBurt] en
(VoorRedn = [HuidBurt] of VoorRedn = EMPTY)

anders

Belangrijkste reden verhuizing huidige woonbuurt?

BuurtN

Endblok
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InGwWnTo 
($1 Wilt u, rekening houdend met uw inkomen, aangeven aan welke van de volgende eisen de gewenste 
woning moet voldoen?)/ 
($2 Wilt u aangeven aan welke eisen de gevonden woning voldoet?) 

  >>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 
 
WonTypeT (26.1) 

Wat voor soort woning/woonruimte ($1 zoekt u/ $2 heeft u gevonden). Is dit:-> 
1. eengezinswoning, vrijstaand, twee onder een kap, villa, bungalow, landhuis,   [EengWon] 
2. flat, etagewoning, appartement, maisonnette, bovenwoning, benedenwoning,  [Appartem] 
3. boerderij, woning met tuindersbedrijf,            [Boerdery] 
4. woning met winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte,       [Kantoor] 
5. wooneenheid met gezamenlijk gebruik van keuken of toilet,       [Gedeeld] 
6. woonruimte met voorzieningen (b.v. keuken, badgelegenheid) die u met andere 
leden van een zogenaamde woongroep deelt,           [WoonGr] 
7. woning die voorzieningen deelt, zoals b.v. was- en drooggelegenheid of 
hobbyruimte met andere woningen uit het project (centraal wonen)      [CtrlWoon] 
8. of geen van deze?                 [GeenDeze] 

 
SrtWoonT (26.2) 

($1 Zou u dan willen  / $2 Gaat u dan) wonen in :-> 
1. een deel van een woning,           [DeelWon] 
2. een kamer verhuurpand,            [Verhuurp] 
3. een verpleegsters- of studentenhuis,         [StudentH] 
4. of een verzorgings- of verpleeghuis?         [VerzorgH]       
 5. Geen van deze              [GeenDeze] 

 
AardAdrT (26.3) 

Of is dit dan:-> 
1. een recreatie- of vakantiewoning,         [Recreat] 
2. een woonkeet,              [WoonKeet] 
3. een woonwagen, caravan,           [WoonWag] 
4. een woonboot, woonschip, varend schip?       [WoonBoot] 
5. Geen van deze              [GeenDeze] 

 
OudWont (26.4) 

Is de ($1 gewenste/$2 gevonden) woning speciaal bestemd voor ouderen? 
1. Ja  [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
GSrtOudW (26.5) 

($1 Wat voor een soort ouderenwoning wenst u)/ 
($2 Wat voor een soort ouderenwoning hebt u gevonden)? 
1. Ouderenwoning, bejaardenwoning, seniorenwoning     [OuderW] 
2. Aanleunwoning              [AanleunW] 
3. Serviceflat               [ServFlat] 
4. Woonzorgcomplex             [WZCompl] 
5. Bejaardenoord, verzorgingshuis, verzorgingsflat      [BejOord] 
6. Andere woonvorm             [Andrs] 
 

GComplex (26.6) 
>>ENQ: Van een complex is sprake wanneer de woning samen met andere woningen (specifiek voor 
ouderen) één geheel vormt als deel van een (flat) gebouw. Het complex mag ook gemengd zijn: woningen 
speciaal voor ouderen samen met gewone woningen<< 
 ($1 Wilt u een ouderenwoning die op zichzelf staat of een woning die deel uitmaakt van een complex 
waar meer woningen toe behoren)/ 
($2 Staat de gevonden woning op zichzelf of een woning die deel uitmaakt van een complex waar meer 
woningen toe behoren)? 
1. Op zichzelf staand             [OpZichSt] 
2. In complex               [Complex] 
3. Geen voorkeur              [GeenVrk] 
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Wilt u, rekening houdend met uw inkomen , aangeven aan welke eisen ($1 de woning moet voldoen /$2 de woning voldoet).

InGnWnTo

Wat voor soort woning ($1 zoekt u /$2 heeft u gevonden) ?

($1 Zou u dan willen /$2 Gaat u dan) wonen in

SrtWoonT

[GeenDeze] anders

Is de ($1 gewenste / $2 gevonden) woning bestemd voor ouderen ? 

WonTypeT

Welke woonruimte dan?

AardAdrT

[GeenDeze] anders

WonTypeT = [EengWon] / [Appartem] / [Gedeeld] / 
[WoonGr ] / [CtrlWoon] of

AardAdrT = [GeenDeze] 

OudWonT

anders

Alleen indien:
VerhWensRed.ToekVpHH <> [Nee] en

(VerhWensRed.VerhWens =[Misch] / [WilGV] / [Ja] / [AnWnGv] 
of VerhWensRed.MoetVerh = [Ja]) en 

(NOT: VerhWensRed.ZelfdeHH= [Ja] en OP <> lid Hhkern)

$1 VerhWensRed.VerhWens = [Missch] / [WilGV] / [Ja] of    
VerhWensRed.MoetVerh = [Ja] 

$2 VerhWensRed.VerhWens = [AnWnGV]

($1 Wat voor soort ouderenwoning wenst u?)/ ($2 Wat voor soort ouderenwoning hebt u gevonden ?)

GsrtOudW

($1 Wilt u een woning die op zichzelf staat?)/($2 Staat de gevonden woning op zichzelf?) 

GComplex

 [Ja]  [Nee]/wn/wg

[Complex] / [GeenVrk] /Wn /Wg [OpZichSt]
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VzCompl (26.8a) 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
 ($1 Wenst u in het complex een of meer  van de volgende voorzieningen)/ ($2 Is er in het complex een of 
meer van de volgende voorzieningen aanwezig) :-> 
1. een huismeester,              [Huism] 
2. een receptie,               [Recep] 
3. een recreatiezaal,             [RecZaal] 
4. een restaurant of gezamenlijke eetzaal waar een warme maaltijd 
    kan worden genuttigd?            [EetZaal] 
5. Geen van deze              [GeenDeze] 
  

     GZorgKam (26.9) 
($1 Wenst u in het complex ook kamers of bedden waar verzorging of verpleging mogelijk is)/ ($2 Zijn er 
in het complex ook kamers of bedden waar verzorging of verpleging mogelijk is)? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
     GAlarmBK (26.10) 

($1 Wilt u in uw woning een alarmbel of knop)/($2 Is er een alarmbel of knop in de door u gevonden 
woning aanwezig)? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
Zelfst (26.11) 

($1 Wilt / $2 Gaat) u zelfstandig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften, zoals verzorging van de 
maaltijden, schoonmaken, lichamelijke verzorging, eventueel verpleging? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
WoFlatT1 (26.12) 

($1 Zoekt u naar)/($2 Is de gevonden woning):-> 
1. een vrijstaande eengezinswoning,         [VrEenGW] 
2. 2 onder 1 kap woning,            [TweeKap] 
3. hoekwoning,               [HoekW] 
4. of tussenwoning?             [TussenW] 
5. Geen van deze              [GeenDeze] 

 
TuinT (26.13) 

($1 Zoekt u naar)/($2 Is de gevonden woning):-> 
1. een woning met tuin,             [MetTuin] 
2. of een woning zonder tuin?           [ZonTuin] 

 
VerdiepT (26.14) 

>>ENQ: * Begange grond = code 0. 
* Geen voorkeur = code 77.<< 

($1 Op welke verdieping moet de woonkamer in de gewenste woning bij voorkeur liggen)/ ($2 Op welke 
verdieping ligt de woonkamer in de gevonden woning)? U moet daarbij de kelder en begane grond niet als 
verdieping tellen. 
[0..60] 
 

PerLiftT (26.15) 
($1 Is het voor u van belang dat er een personenlift aanwezig is in het gebouw)/ 
($2 Is er een personenlift aanwezig in het gebouw)? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
HuurKoop (26.16) 

($1 Bent u op zoek naar een huurwoning of naar een koopwoning)/ 
($2 Heeft u de gevonden woning gehuurd of gekocht)? 
1. Huurwoning               [HuurWon] 
2. Koopwoning               [KoopWon] 
3. ($1 Beide/maakt niet uit)            [GeenVrk] 
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($1 Wilt u een alarmbel/knop?)/($2 Is alarmbel/knop aanwezig)?

GAlarmBK

($1Wilt / $2 Gaat) u zelfstandig voorzien in dagelijkse levensbehoeften? 

Zelfst

($1 Zoekt u naar een woning met of zonder tuin?)/($2 Is gevonden woning met of zonder tuin)?

TuinT

($1 Op welke verdieping moet de gewenste woning liggen?)/($2 Op welke verdieping ligt de gevonden woning)?

VerdiepT

($1 Wilt u personenlift in gebouw?)/($2 Is personenlift aanwezig in gebouw)?

PerLiftT

($1 Op zoek naar een huurwoning of een koopwoning?)/($2 Is gevonden woning gehuurd of gekocht )?

HuurKoop

anders

WonTypeT = [EengWon] anders

($1 Zoekt u naar)/($2 Is de gevonden woning) een vrijstaande eengezinswoning etc.?

WonFlat1

WonTypeT = [Appartem] anders

[GeenVerk] anders

OudWonT = [Nee]/
wn/wg

($1 Wenst u in het complex)/($2 Is er in het complex een van de volgende 
voorzieningen)?

VzCompl

Gcomplex = [OpZichSt]Gcomplex = [Complex] / [GeenVrk] /Wn /Wg

($1 Wenst u in het complex)/($2 Zijn er in het complex) ook kamers of bedden waar 
verzorging mogelijk is?

GZorgKam
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HrKpVrk (26.17) 

Gaat uw voorkeur uit naar een huurwoning of koopwoning? 
1. Huurwoning               [HuurWon] 
2. Koopwoning               [KoopWon] 

 
Aftrek (26.18) 

Zou u hetzelfde bedrag aan een huis uitgeven indien u zeker zou weten dat over 5 jaar de hypotheekrente 
niet meer kan worden afgetrokken? 
1. Ja, zeker wel               [JaZeker] 
2. Ja, waarschijnlijk wel            [JaWarsl]       
3. Nee, waarschijnlijk niet            [NeeWarsl] 
4. Nee, zeker niet              [NeeZeker] 

 
EigenGld (26.19) 

Bent u bereid de woning deels met eigen geld te financieren? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
Invest (26.20) 

Hoeveel bent u bereid te investeren  met eigen geld? 
[1..99999997] 

 
KoopPrys (26.21) 
  >>ENQ: Eventueel laten schatten.<< 

({$3} Hoeveel mag de koopprijs van de gewenste woning ongeveer bedragen)/ 
({$4} Hoeveel mag de koopprijs van de gewenste woning ongeveer bedragen. De prijs van weilanden, 
landbouwgrond, kassen moet u niet bij de prijs van de woning rekenen)/ 
({$5} Hoeveel mag de koopprijs van de gewenste woning ongeveer bedragen. De prijs van de winkel of 
bedrijfsruimte moet u bij de prijs van de woning rekenen)/ 
({$6} Wat is de koopprijs van de gevonden woning. Kosten voor de makelaar, notaris en dergelijke moet u 
niet bij de prijs van de woning rekenen)/ 
({$7} Wat is de koopprijs van de gevonden woning. Kosten voor de makelaar, notaris en dergelijke moet u 
niet bij de prijs van de woning rekenen. De prijs van weilanden landbouwgrond, kassen moet u niet bij de 
prijs van de woning rekenen)/ 
({$8} Wat is de koopprijs van de gevonden woning. Kosten voor de makelaar, notaris en dergelijke moet u 
niet bij de prijs van de woning rekenen. De prijs van de winkel of bedrijfsruimte 
moet u wel bij de prijs van de woning tellen)? 
[1..9999997] 

 
HypoBedr (26.22) 
  >>ENQ: Eventueel laten schatten.<< 

Wat wilt u maandelijks maximaal uitgeven aan hypotheek voor uw woning? 
[1..99997] 

 
HyNetBru (26.22.1) 

Is van dit bedrag het belastingvoordeel, voortkomend uit de hypotheekrenteaftrek, al afgetrokken? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
HuPrBedr (26.23) 
  >>ENQ: Eventueel laten schatten.<< 

($1 Hoeveel mag de huurprijs van de gewenste woning per maand bedragen)/ 
($2 Hoeveel bedraagt de huurprijs van de gevonden woning). Kosten voor 
verwarming moet u niet meetellen in de huur? 
[1..99997] 
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Zou u hetzelfde bedrag uitgeven als hypotheekrente niet meer kan worden afgetrokken ?

Aftrek

Bereid woning deels met eigen geld te financieren ? 

Hoeveel?

Invest

[Ja]

anders

($3 Hoeveel mag de koopprijs bedragen?)/($4 Hoeveel mag de koopprijs bedragen. Weilanden niet 
meetellen?)/($5 Hoeveel mag de koopprijs bedragen . Prijs van de winkel niet meetellen ?)/($6 Wat is 
de koopprijs?/($7 Wat is de koopprijs . Weilanden niet meetellen?)/($8 Wat is de koopprijs. Prijs van 
de winkel niet meetellen?).

EigenGld

HuurKoop = [KoopWon] of HrKpVrk = [KoopWon]

$3 VerhWensRed.VerhWens <> [AnWnGv] en WonTypeT <> [Boerdery] / [Kantoor]
$4 VerhWensRed.VerhWens <> [AnWnGv] en WonTypeT = [Boerdery] 
$5  VerhWensRed.VerhWens <> [AnWnGv] en WonTypeT = [Kantoor]
$6  VerhWensRed.VerhWens  =  [AnWnGv] en WonTypeT <> [Boerdery] / [Kantoor]
$7  VerhWensRed.VerhWens  =  [AnWnGv] en WonTypeT  =  [Boerdery]
$8 VerhWensRed.VerhWens  =  [AnWnGv] en WonTypeT  =  [Kantoor]

KoopPrijs

anders

Huurkoop = [KoopWon] of HrKpVrk = [KoopWon] 

anders

Wat wilt u maximaal uitgeven aan hypotheek ?

HypoBedr

Voorkeur voor een huurwoning of koopwoning?

HrKpVrk

[GeenVerk] anders

($1 Hoeveel mag de huurprijs bedragen?)/($2 Hoeveel bedraagt de huurprijs)?

HuPrBedr

Huurkoop = [HuurWon] / [Geen Vrk] anders

Belastingvoordeel hypotheek rente al van bedrag afgetrokken?

HyNetBru
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HuurSubT (26.24) 

($1 Wordt voor de gewenste woning huurtoeslag aangevraagd)/ 
($2 Is of wordt voor de gevonden woning huurtoeslag aangevraagd)? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
HuPrKlas (26.25) 

($1 U hebt zojuist opgegeven dat de huurprijs van de gewenste woning € <HuPrBedr> mag bedragen. Is 
van dit bedrag de eventuele huurtoeslag al afgetrokken)/ ($2 U hebt zojuist opgegeven dat de huurprijs van 
de gevonden woning <HuPrBedr> bedraagt. Is van dit bedrag de eventuele huurtoeslag al afgetrokken)? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
     AantKamT (26.26) 
      ($1 >>ENQ: Geen voorkeur = 97<<) 

($1 Hoeveel slaap-, woon-, studeer- of werkkamers moet de gewenste woning bij voorkeur hebben? 
($2 Hoeveel slaap-, woon-, studeer- of werkkamers heeft de gevonden woning? 
[1..97] kamers 
 

CONTROLE  
U heeft aangegeven dat het ($1 gewenste) aantal kamers  <AantKamT> is. Klopt dat? Zo niet, corrigeer 
dan dit aantal. 

 
OppKamT (26.27) 
  >>ENQ: Noteer in vierkante meters, zo exact mogelijk, zo nodig laten schatten. 

($1 * Geen voorkeur = 997)<< 
($1 Hoe groot moet de oppervlakte van de woonkamer van de gewenste woning bij voorkeur zijn)/ 
($2 Hoe groot is de oppervlakte van de woonkamer van de gevonden woning)? 
[1..997] m2 

 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat de ($1 gewenste) oppervlakte van de woonkamer <OppKamT> m2 is. Klopt dat? 
Zo niet, corrigeer dan deze waarde. 

 
OppTotT (26.28) 

>>ENQ: * Noteer in vierkante meters, zo exact mogelijk, zo nodig laten schatten. 
  * Totale oppervlakte is grofweg lengte * breedte * aantal woonlagen. 
($1 * Geen voorkeur = 9997)<< 

($1 Hoe groot moet de totale woonoppervlakte van de gewenste woning bij voorkeur zijn)/ 
($2 Hoe groot is de totale oppervlakte van de gevonden woning)? 
[1..9997] 

 
CONTROLE  

U heeft aangegeven dat de ($1 gewenste) totale oppervlakte <OppTotT> m2 is. Klopt dat? Zo niet, 
corrigeer dan deze waarde. 

 
NwBouw (26.9) 

($1 Moet de gewenste woning bij voorkeur een nieuwbouwwoning zijn)/ 
($2 Is de gevonden woning een nieuwbouwwoning, d.w.z. bent u de eerste bewoner van de woning)? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
     TrappenT (26.33) 

Is het voor u of iemand anders uit het huishouden waarmee u in de ($1 gewenste/ $2 gevonden) woning 
gaat wonen van belang dat de woonkamer van deze woning vanaf de straat bereikbaar is zonder trappen te 
hoeven lopen? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
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($1 Hoeveel kamers moet woning hebben ?)/($2 Hoeveel kamers heeft de woning)?

AantKamt

($1 Hoe groot moet oppervlakte van woonkamer zijn?)/ ($2 Hoe groot is oppervlakte van kamer )?

OppKamT

($1 Hoe groot moet totale woonoppervlakte zijn?)/ ($2 Hoe groot is totale woonoppervlakte)?

OppTotT

anders

($1 Huurprijs mag < HuPrBedr > bedragen./ $2  Huurprijs bedraagt < HuPrBedr > ) Is de 
huursubsidie daar al van af getrokken ?

HuPrKlas

[ja] en HuPrBedr = response

($1 Wordt huursubsidie aangevraagd?)/ ($2 Is huursubsidie aangevraagd)?

HuurSubT

Huurkoop = [HuurWon] / [Geen Vrk] anders

Klopt dit aantal kamers? Zo niet, pas het aantal aan.

AantKamT> 10 èn < 97

Klopt dit oppervlakte? Zo niet, pas de waarde aan .

OppKamT < 20 óf
OppKamT > 100 èn < 997

Klopt dit oppervlakte? Zo niet, pas de waarde aan

OppTotT < 30 óf
OppTotT > 500 èn < 9997

anders

anders

anders

($1 Moet woning nieuwbouw zijn?)/ ($2 Is woning nieuwbouw?)

NwBouw

Moet de woonkamer van deze woning vanaf de straat te bereiken zijn zonder traplopen ?

TrappenT
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GVlGelyk (26.34) 
Is het voor u of iemand anders uit uw huishouden van belang dat je in de nieuwe woning vanuit de 
woonkamer ZONDER traplopen in de keuken, het toilet, de badkamer en tenminste 1 slaapkamer kunt 
komen? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
PriorT (26.35) 

Bij het zoeken naar een woning is het niet altijd mogelijk dat alle wensen worden vervuld. In het algemeen 
spelen de ligging, de prijs en de woning zelf een belangrijke rol. Kunt u aangeven wat voor u het 
belangrijkste is ($2 geweest) bij de keuze van een woning. Was dat:-> 
1. de ligging,               [Ligging] 
2. de prijs,                [Prijs] 
3. of de woning zelf?             [Woning] 
4. Andere wens               [Andrs] 

 
PriorT2 (26.36) 

En daarna? 
1. De ligging               [Ligging] 
2. De prijs                [Prijs] 
3. De woning zelf              [Woning] 
4. Andere wens               [Andrs] 
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Wat is belangrijkste ($2 geweest) bij keuze van woning?

PriorT

En daarna? 

PriorT2

<> wn / wg  wn / wg

Endblok

Moeten kamers bereikbaar zijn vanuit woonkamer zonder traplopen?

GVLGelijk
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PartOpd (27.1) 
($1 Heeft u belangstelling om een woning te bouwen) / 
($2 Bouwt u de woning)/  
($3 Zou u wel belangstelling hebben om te verhuizen indien u een woning kunt bouwen):-> 
1. op een eigen bouwkavel,            [Alleen] 
2. in een wooncomplex samen met anderen,       [Samen] 
3. of geen van beide?             [Nee] 
4. ($1/$3 Weet niet/misschien)           [Misschie] 

 
     BouwLang (27.2) 

Heeft u ook nog belangstelling als de bouwtijd één jaar langer is dan voor een vergelijkbare 
nieuwbouwwoning van een projectontwikkelaar? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
KostHoog (27.3) 

Heeft u ook nog belangstelling als de kosten 20% hoger zijn dan voor een vergelijkbare 
nieuwbouwwoning van een projectontwikkelaar? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee  [Nee] 

 
Archi (27.4) 

($1 Wilt u de woning zelf of samen met een architect ontwerpen of wilt u liever uit een catalogus een 
keuze maken uit een aantal standaardtypen)/ 
($2 Heeft u zelf of samen met een architect de woning ontworpen of een keuze gemaakt uit een catalogus 
met een aantal standaardtypen)/ 
($3 Zou u de woning zelf of samen met een architect willen ontwerpen of wilt u liever uit een catalogus 
een keuze maken uit een aantal standaardtypen)? 
1. Zelf ontwerpen              [Zelf] 
2. Samen met een architect            [Architec] 
3. Kiezen uit een catalogus            [Catalogu] 



WoON 2009 – Blok Particulier Opdrachtgeverschap [PartOpdr] 

 120 

($1 Belangstelling om woning te bouwen op een eigen bouwkavel of met anderen in een wooncomplex?)
($2 Bouwt u de woning op een eigen bouwkavel of met anderen in een wooncomplex?)
($3 Zou u wel willen verhuizen al u een woning kon bouwen op een bouwkavel of met anderen in een wooncomplex?) 

Ook nog belangstelling als bouwtijd half jaar langer is? 

Ook nog belangstelling als de kosten hoger zijn? 

PartOpd

BouwLang

KostHoog

($1 Wilt u woning zelf of samen met architect ontwerpen of liever uit catalogus kiezen?       
($2 Hebt u zelf of samen met architect woning ontworpen of liever uit catalogus kiezen?           
($3 Zou u woning zelf of samen met architect willen ontwerpen of liever uit catalogus kiezen? 

Archi

Alleen indien:
(OP = lidHHkern of Hhkern = [Overig]) of

((OP <> lidHHkern en Hhkern <> [Overig) én 
ToekVPHH = [ja] ) 

($1) VerhWensRed.VerhWens = [Missch] / [WilGV] / [Ja]  of 
        VerhWensRed. MoetVerh = [Ja]

($2) VerhWensRed. VerhWens = [AnWnGv]
($3) Anders

[Alleen] / [ Samen]

Endblok

Anders
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GWaar (28.1) 

($1 Moet de gewenste woonruimte bij voorkeur liggen)/($2 Ligt de gevonden woonruimte):-> 
1. ($1 zeker) in de woonplaats waar u nu woont,         [ZHdWP] 
2. ($1 bij voorkeur in de woonplaats waar u nu woont, maar eventueel 
      in een andere woonplaats,)              [MHdWP] 
3. ($1 bij voorkeur in een ander woonplaats, maar eventueel 
      in de huidige woonplaats,)              [MAndWP] 
4. ($1 zeker) in een andere woonplaats in Nederland dan waar u nu  
      woont,                   [ZAndWP] 
5. of in het buitenland?                [BuitLand] 

 
GEigBrt (28.2) 

($1 In welke buurt moet de gewenste woonruimte bij voorkeur liggen:->)/ ($2 In dezelfde buurt waar u nu 
ook woont?) 
1. ($1 zeker) in dezelfde buurt,              [ZHdBu] 
2. ($1 bij voorkeur in dezelfde buurt, maar eventueel in een andere buurt,)   [MHdBu] 
3. ($1 bij voorkeur in een andere buurt, maar eventueel in dezelfde buurt,)   [MAndBu] 
4. ($1 zeker) in een andere buurt?             [ZAndBu] 

 
     GBuurt (28.3)  

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<< 
In welke buurt dan? 
<Codeermodule buurten> 

 
GPlaats (28.4) 

In welke woonplaats dan? 
<Codeermodule woonplaatsen> 

 
GSpecBr (28.5)  

En in welke buurt?  
<Codeermodule buurten> 

 
     AlterBrt (28.6) 

Stel dat u in de door u gewenste buurt /gewenste plaats geen woning naar uw wens vindt,  
wat doet u dan:-> 
1. gaat u  in een andere buurt zoeken,           [AndBrt] 
2. gaat u  in een andere woonplaats zoeken,         [AndWP] 
3. past u uw woonwensen wat betreft de woning aan aan hetgeen u in   
    de buurt/woonplaats kan vinden,            [AanpWW] 
4. ga u uw huidige huis verbouwen,           [HVerbouw] 
5. of blijft u gewoon zitten?             [BlyfZit] 
 

AanpWW (28.7) 
      Op welke manier zou u uw woonwensen aanpassen?      

1. In plaats van een huurwoning een koopwoning zoeken    [KoopWN]  
2. In plaats van een koopwoning een huurwoning zoeken    [HuurWN] 
3. Een goedkopere woning zoeken          [Goedkope] 
4. Een duurdere woning zoeken          [Duurder] 
5. Een eengezinswoning zoeken          [EengzW] 
6. Een meergezinswoning zoeken          [MeergzW] 
7. een kleinere woning zoeken           [Kleiner] 
8. Een grotere woning zoeken           [Groter] 
9. Specifieke wensen/eisen bijstellen (bijv. omvang en 
 ligging tuin, vaste trap naar zolder, ligbad, staat van onderhoud, etc.) [Specifie] 
10. Op een andere manier            [Andrs] 
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$1 Waar moet de gewenste woonruimte bij voorkeur liggen / $2 Ligt de gevonden woonruimte

GWaar

$1 In welke buurt moet de gewenste woonruimte bij voorkeur liggen / $2 In dezelfde buurt waar u nu ook woont ?

GEigBrt

In welke buurt dan?

GBuurt

Alleen indien:
VerhWensRed.ToekVpHH <> [Nee] en

(VerhWensRed.VerhWens =[Misch] / [WilGV] / [Ja] / [AnWnGv] 
of VerhWensRed.MoetVerh = [Ja]) en 

(NOT: VerhWensRed.ZelfdeHH = [Ja] en OP <> Lid HHkern)

[ZHdWP]/[MHdWP] anders

[MAndBu]/[ZAndBu] anders

In welke woonplaats dan?

GPlaats

En in welke buurt?

GSpecBr

response

$1 VerhWensRed.VerhWens = [Missch] / [WilGV] / [Ja] of    
VerhWensRed.MoetVerh = [Ja] 

$2 VerhWensRed.VerhWens = [AnWnGV]

GWaar = [MAndWP]/[ZAndWP]

[GeenVk] / Wn / Wg

anders

Stel u vindt geen woning in de gewenste buurt/plaats, wat doet u dan ? 

AlterBrt

Op welke manier zou u uw woonwensen aanpassen ?

AanpWW

[AanpWW] Anders

Gplaats = response of (VerhWensRed.VerhWens <> 
[AnWnGV] en GEigBrt = response)

anders



WoON 2009 – Blok Gewenste Wijk of Woonplaats [WensWoonpl] 

 123 

Regio (28.9) 
$1  Kunt u een grote plaats in de buurt van de gewenste locatie noemen of aangeven naar welke regio of 
deel van Nederland de voorkeur uitgaat? 
$2 Kunt u een grote plaats in de buurt noemen of aangeven in welke regio of deel van Nederland de 
woning ligt? 
String [80] 
 

Prov (28.8) 
Kunt u aangeven in welke provincie de ($1 gewenste woonruimte bij voorkeur moet liggen / $2 woning of 
woonruimte ligt))? 
1. Groningen               [Groning]  
2. Friesland                [Frieslnd] 
3. Drenthe                [Drenthe] 
4. Overijssel               [Overysel] 
5. Flevoland               [Flevolnd] 
6. Gelderland               [Gelderln] 
7. Utrecht                [Utrecht] 
8. Noord-Holland              [NoordH] 
9. Zuid- Holland              [ZuidH] 
10. Zeeland                [Zeeland] 
11. Noord-Brabant              [NBrabant] 
12. Limburg               [Limburg] 
13. ($1 Geen voorkeur)             [GeenVrk] 

 
GemGroot (28.10) 

Waar gaat uw voorkeur naar uit wat betreft de grootte van de nieuwe woonplaats, is dit:-> 
1. naar een dorp of een woonplaats tot 10 duizend inwoners,   [Dorp10] 
2. naar een dorp of een woonplaats tot 20 duizend inwoners,   [Dorp20] 
3. naar een kleine stad van 20 tot 50 duizend inwoners,     [Stad50] 
4. naar een middelgrote stad van 50 tot 100 duizend inwoners,   [Stad100] 
5. naar een grote stad van 100 duizend inwoners of meer,    [StadM100] 
6. of heeft u geen voorkeur?           [GeenVrk]    
 

PerBouw (28.11) 
($1 In welke periode moet de buurt, waarin u de gewenste woning zoekt, bij voorkeur gebouwd zijn)/ 
($2 In welke periode is de buurt van de gevonden woning gebouwd)?  
1. Voor 1945               [Voor45] 
2. 1945 t/m 1959              [Tot59] 
3. 1960 t/m 1974              [Tot74]        
4. 1975 t/m 1989              [Tot89] 
5. 1990 t/m 1999              [Tot99] 
6. Vanaf 2000               [Na2000] 
7. ($1 Geen voorkeur)             [GeenVrk] 

 
GNwBwA (28.12a) 

Zou u een woning in een nieuwbouwwijk in overweging nemen? 
1. Zeker niet               [Niet] 
2. Misschien  [Missch] 
3. Zeker wel  [Wel] 
 

GNwBwB (28.12b) 
Ligt de gevonden woning in een nieuwbouwwijk? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee  [Nee] 
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$1 Naar welke regio of deel van Nederland de voorkeur uitgaat of een grote plaats in de buurt noemen?/ $2 In welke r
egio of deel van Nederland de woning ligt, of een grote plaats in de buurt noemen?

Regio

In welke provincie de ($1 gewenste woonruimte bij voorkeur moet liggen / $2 woning of woonruimte 
ligt)?

Provincie

anders

Voorkeur wat betreft grootte van de nieuwe woonplaats? 

GemGroot

anders

GWaar = [MAndWP]/[ZAndWP] en
Gplaats = [GeenVK]/wn/wg 

GWaar = [ZHdWP]/[MHdWP]/[MAndWP]/[ZAndWP]/wn/wg

$1 In welke periode moet de buurt gebouwd zijn / $2 In welke periode is de buurt gebouwd?

PerBouw

VerhWensRed.VerhWens = [Missch] / [WilGV] / [Ja] of    
VerhWensRed.MoetVerh = [Ja] 

VerhWensRed.VerhWens = [AnWnGV]

Zou u een woning in een nieuwbouwwijk overwegen? Ligt de woning in een nieuwbouwwijk?

GnNwBwBGnNwBwA

[Wel]/[Missch] [Ja] andersanders

Wn/wg anders
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GBLoc (28.13) 

($1 Ik lees zometeen vier soorten bouwlocaties voor. Kunt u aangeven naar welke soort bouwlocatie uw 
voorkeur uitgaat)/ 
($2 Ik lees zometeen vier soorten bouwlocaties voor. Kunt u aangeven op welke soort bouwlocatie de 
gevonden nieuwbouwwoning ligt):-> 
1. een bouwlocatie in het centrum,           [Centrum] 
2. een bouwlocatie in een bestaande wijk buiten het centrum    [BuiCentr] 
3.  een kleine uitbreiding aan de rand van de woonplaats,     [RandWp] 
4. of een grote nieuwbouwwijk?           [GrNbWyk] 
 

GLig (28.14) 
($1 Moet de gewenste woning bij voorkeur liggen)/ ($2 Ligt de gevonden woning):-> 
1. in het centrum,                 [Centrum] 
2. op 15 minuten of minder lopen van het centrum van de woonplaats,    [NabCentr] 
3. op meer dan 15 minuten lopen van het centrum, maar niet aan de rand van de 
    woonplaats,                  [BuiCentr] 
4. aan de rand van de woonplaats,             [RndWnpl] 
5. of in landelijk gebied met verspreide bebouwing?        [Landelyk] 
6. ($1 Geen voorkeur)                [GeenVk] 

 
HoogLaag (28.15) 

($1 Moet de buurt van de gewenste woning bij voorkeur bestaan uit)/ ($2 Bestaat de buurt van de 
gevonden woning uit):-> 
1. voor het merendeel eengezinswoningen,        [EengWn] 
2. voor het merendeel etagewoningen,         [EtagWn] 
3. of ongeveer evenveel eengezins- als etagewoningen?    [Evenveel] 
 

SoortBrt (28.16) 
>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
Hoe ziet deze buurt er verder uit, is dat:-> 
1. ($3 $5 veel vrijstaande woningen,)           [Vrijst] 
2. ($3 $5 veel twee-onder-een-kap woningen)         [TweeKap] 
3. ($3 $5 veel rijwoningen,)             [RijWon] 
4. ($4 $5 veel etagewoningen met maximaal 4 verdiepingen,)     [Etage] 
5. ($4 $5 veel flatgebouwen,)             [Flat] 
6. voornamelijk woningen met moderne architectuur       [Archit] 
7. groen, veel parken, groenstroken en perkjes         [Groen] 
8. waterrijk, zoals sloten, grachten en open water?        [Water] 
9. ($1 Geen voorkeur)               [GeenVK] 
 

 AfsBoods (28.17) 
$1 Welke afstand van de gewenste woning tot winkels voor dagelijkse boodschappen vindt u acceptabel, / 
$2 Op welke afstand van de gevonden woning liggen winkels voor dagelijkse boodschappen,) is dat:->  
1. tot 500 meter,               [Tot500M]     
 2. tot 5 kilometer,               [Tot5KM]    
 3. tot 15 kilometer,               [Tot15KM]    
4. of op grotere afstand?             [Groter]  
5. ($1 Geen voorkeur/maakt niet uit)          [GeenVK] 
   

AfsSchool (28.18) 
$1 Welke afstand van de gewenste woning tot een basisschool vindt u acceptabel, / $2 Op welke afstand 
van de gevonden woning ligt een basisschool,) is dat:->  
1. tot 500 meter,               [Tot500M]     
 2. tot 5 kilometer,               [Tot5KM]    
 3. tot 15 kilometer,               [Tot15KM]    
4. of op grotere afstand?             [Groter]  
5. ($1 Geen voorkeur/maakt niet uit)          [GeenVK] 
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andersanders GnNwBwA = [Wel]/[Missch] of GnNwBwB = [ja]

$1 Naar welk soort bouwlocatie gaat de voorkeur uit?/ $2 op welk soort bouwlocatie ligt de woning?

$1 Moet de gewenste woonruimte bij voorkeur liggen / $2 Ligt de gevonden woonruimte

GLig

$1 Moet de buurt bij voorkeur bestaan uit / $2 Ligt de gevonden woonruimte in een buurt met vooral

SoortBrt

Hoe ziet deze buurt er verder uit?

(($3) [EenGWn]) 
(($4) [EtagWn])
(($5) [Evenveel)

GLig = [Landelyk]/[GeenVk]/wg of
GemGroot = [Dorp10]/[Dorp20]/wn/wg

anders

$1 Welke afstand tot winkels voor dagelijkse boodschappen vind u acceptabel, / $2 Op welke afstand liggen winkels 
voor dagelijkse boodschappen

AfsBoods

(GLig = [Landelyk]/[GeenVk]/wg of
GemGroot = [Dorp10]/[Dorp20]/wn/wg) 
en Kind in HH < 12 jr

anders

$1 Welke afstand tot een basisschool vind u acceptabel, / $2 Op welke afstand ligteen basisschool

AfsSchool

HoogLaag
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AfsWinkel (28.19) 

$1 Welke afstand van de gewenste woning tot een ruim winkelaanbod zoals warenhuizen en speciaalzaken 
vindt u acceptabel, / $2 Op welke afstand van de gevonden woning ligt een ruim winkelaanbod zoals 
warenhuizen en speciaalzaken,) is dat:->  
1. tot 500 meter,               [Tot500M]     
 2. tot 5 kilometer,               [Tot5KM]    
 3. tot 15 kilometer,               [Tot15KM]   
4. tot 30 kilometer               [Tot30KM]  
5. of op grotere afstand?             [Groter]  
6. ($1 Geen voorkeur/maakt niet uit)          [GeenVK] 
 

AfsStad (28.20.1) 
$1 Welke afstand van de gewenste woning tot het centrum van een grote stad vindt u acceptabel, / $2 Op 
welke afstand van de gevonden woning ligt het centrum van een grote stad,) is dat:->  
1. tot 500 meter,               [Tot500M]     
 2. tot 5 kilometer,               [Tot5KM]    
 3. tot 15 kilometer,               [Tot15KM]    
4. tot 30 kilometer               [Tot30KM]  
5. of op grotere afstand?             [Groter]  
6. ($1 Geen voorkeur/maakt niet uit)          [GeenVK] 
 

WelkStad (28.20.2) 
Welke grote stad heeft u daarbij ingedachten? 
<codeermodule woonplaatsen> 
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$1 Welke afstand tot een ruim winkelaanbod vind u acceptabel , / $2 Op welke afstand lig t een ruim winkelaanbod

AfsWinkel

$1 Welke afstand tot een grote stad vind u acceptabel, / $2 Op welke afstand ligt een grote stad

AfsStad

[Tot500M]/[Tot5KM]/[Tot15KM]/
[Tot30KM]/[Groter]

Welke stad heeft u daarbij in gedacht ?

WelkStad

anders

Endblok
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IntroZoek 
De volgende vragen gaan over de acties die u ondernomen hebt om een andere 
woning  te vinden.  

 
OnderNo (29.1) 

Heeft u het afgelopen half jaar iets ondernomen om aan een andere woning te 
komen. Ook advertenties lezen telt al mee? 

  1. Ja                 [Ja] 
  2. Nee                 [Nee] 
  
LangZoek (29.2) 
  Bent u al minstens een half jaar actief bezig om een andere woning te vinden? 
  1. Ja                 [Ja] 
  2. Nee                 [Nee] 
 
Actie1 (29.3) 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
  Hebt u zich om een andere woning te vinden ingeschreven bij:-> 
  1. een gemeentelijk huisvestingsbureau,         [HuisvBur] 

2. een woningbouwvereniging,           [WBVer] 
3. een regionale woningbemiddelaar voor woningbouwcorporaties  [Bemidd] 
4. een organisatie voor studenten- of ouderenhuisvesting,     [StuHuisv] 
5. een particiliere woningbemiddelaar,         [Partic] 
6. of bij een makelaar, pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij?  [Makelr] 
7. Geen van deze              [GeenDeze] 

 
Actie2 (29.4) 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
  Hebt u om een andere woning te vinden:-> 
  1. geïnformeerd naar bouwkavels of nieuwbouwwoningen,    [InfoBK] 

2. ingeschreven voor bouwkavels of nieuwbouwwoningen,    [InschrBK] 
3. een woning van binnen bezichtigd,         [Bezich] 
4. of een makelaar ingeschakeld?          [Makelr] 
5. Geen van een deze             [GeenDeze] 

 
Actie3 (29.5) 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 
  Hebt u een of meer van de volgende acties ondernomen:-> 

1. intensief advertenties in de krant of woonkrant gelezen    [Adver] 
2. woonbon uit de woonkrant ingeleverd        [Woonbon] 
3. familie en kennissen ingeschakeld         [Fam] 
4. op internet gezocht,             [Internet] 
5. of rondgekeken, -gereden of –gebeld?         [RondKijk] 
6. Geen van deze              [GeenDeze] 

 
NietGv (29.6) 
  Wat is de belangrijkste reden dat u nog geen woning hebt gevonden? 

 1. Aangeboden woning(en) te duur          [Prys] 
2. Geen aanbod in plaats/buurt waar ik wil wonen      [Buurt] 
3. Kwaliteit woningen niet goed           [Kwaliteit] 
4. Wachttijd voor woningen te lang          [WachT] 
5. Geen aanbod ouderenwoningen          [OudW] 
6. Geen aanbod starterswoningen          [StartW] 
7. Nog geen woning(en) in het aanbod gezien of aangeboden gekregen [GeenAanb] 
8. In afwachting verkoop huidige woning        [VerkHWon] 
9. Te weinig activiteiten ondernomen         [NiksGed] 
10. Andere reden              [AndrRed] 

 
AcceptW (29.7) 
  Als u nu de gewenste woning in het aanbod aantreft zou u daar dan direct achter aan gaan? 
  1. Ja              [Ja] 

2. Nee              [Nee] 
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De volgende vragen gaan over acties die u ondernomen heeft om een nieuwe woning te vinden.

IntroZoek

Iets ondernomen om andere woning te vinden?

Onderno

Al minstens een half jaar bezig met zoeken?

Heeft u zich ingeschreven bij een huisvestingsbureau, etc.

LangZoek

Actie1

[Ja] [Nee] / wn / wg

Onderno = [Ja] ènWensWoning.HuurKoop <> [KoopWon] anders

Heeft u geïnformeerd naar bouwkavels, etc?

Actie2

Onderno = [Ja] ènWensWoning.HuurKoop <> [HuurWon] Anders

Een of meer van de volgende acties ondernomen?

Actie3

Actie1 = [GeenDeze] of
Actie2 = [GeenDeze]

Anders

Belangrijkste reden dat u nog geen woning gevonden heeft?

NogNiets

Direct actie indien gewenste woning in het aanbod?

AcceptW

Alleen indien:
VerhWensRed.ToekVpHH <> [Nee] en

(VerhWensRed.VerhWens =[Misch] / [WilGV] / [Ja] / [AnWnGv] 
of VerhWensRed.MoetVerh = [Ja]) en 

(NOT: VerhWensRed.ZelfdeHH= [Ja] en OP <> lid HHkern)

VerhWensRed.VerhWens = [Missch] / [WilGV] / [Ja] of    
VerhWensRed.MoetVerh = [Ja] 

VerhWensRed.VerhWens = [AnWnGV]
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LeegH (29.8) 
>> ENQ: Wanneer de woning eerst gerenoveerd moet worden, is deze niet beschikbaar voor nieuwe 
bewoners.<< 
Is de huidige woonruimte na uw vertrek beschikbaar voor nieuwe bewoners? 

  1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
NietLeeg (29.9) 

Waarom komt de huidige woonruimte niet beschikbaar voor nieuwe bewoners? Is dat omdat:-> 
1. er een of meer personen achter blijven,           [AchtBlyf] 
2. de woning wordt afgebroken,              [Afbreek] 
3. de woning wordt gerenoveerd, of             [Renov] 
4. omdat de woning voor andere doeleinden dan bewoning gebruikt gaat worden?  [GnBewon] 
5. Andere reden                 [AndrRed] 
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Is huidige woonruimte beschikbaar voor nieuwe bewoners? 

Waarom komt de woonruimte niet beschikbaar? 

LeegH

NietLeeg

[Nee] [Ja] / wn / wg

Endblok
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Afleiding variabele Wonen

((OP <> LidHHkern en Hhkern <>[Overig]) en VerhWensRed.VerhWens = [nee]/wn/wg en  
VerhWensRed.MoetVerh <> [ja]) of

((OP <> LidHHkern en Hhkern <>[Overig]) en VerhWensRed.ZelfdeHH = [Ja]) of
((OP <> LidHHkern en Hhkern <>[Overig]) en VerhWensRed.ToekVPHH = [nee]) of 
((OP <> LidHHkern en Hhkern <>[Overig]) en (WensWoonpl.GWaar = [BuitLand])

Alle respondenten

anders

Wonen = [ja]Wonen = [nee]
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InBKWW 
Ik noem u nu een aantal aspecten van uw woonsituatie. Kunt u steeds per aspect aangeven hoe belangrijk 
u deze voor uw ($1 nieuwe) woonsituatie vindt? 
>>ENQ: toets <1> om verder te gaan. 
 

Bindling (30.1) 
Hoe belangrijk vindt u de indeling van uw ($1 nieuwe) woning? Is dit:-> 

  1. zeer belangrijk,              [ZBelang] 
  2. belangrijk,               [Belang] 
  3. onbelangrijk,              [OnBelang] 
  4. of geheel onbelangrijk?            [ZOnBelan] 
 
BGroot (30.2) 

Hoe belangrijk vindt u de grootte van uw ($1 nieuwe) woning? 
  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 

 
     BOnderhd (30.3)  

Hoe belangrijk vindt u de staat van onderhoud van de ($1 nieuwe) woning? 
  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
Bsfeer (30.4) 

Hoe belangrijk vindt u de sfeer die de ($1 nieuwe) woning uitstraalt? 
  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
Bbuiten (30.5) 

Hoe belangrijk vindt u de grootte van de tuin of buitenruimte bij uw ($1 nieuwe) woning? 
  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 

     Bbouw (30.6) 
Hoe belangrijk vindt u de aantrekkelijke bebouwing in de buurt ($1 waar uw nieuwe woning staat)? 

  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 

     BthuisB (30.7) 
Hoe belangrijk vindt u dat u zich thuis voelt in de buurt ($1 waar uw nieuwe woning staat)? Is dit:-> 

  1. zeer belangrijk,              [ZBelang] 
  2. belangrijk,               [Belang] 
  3. onbelangrijk,              [OnBelang] 
  4. of geheel onbelangrijk?            [ZOnBelan] 
 
Bbeklad (30.8) 

Hoe belangrijk vindt u dat ($1 u komt wonen in een buurt waar geen bekladding van muren en gebouwen 
is) / ($2 er in uw buurt geen bekladding van muren en gebouwen is)? 

  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
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Kunt u steeds per aspect aangeven hoe belangrijk u deze voor uw ($1 nieuwe) woonsituatie vindt?

InBkWn

Hoe belangrijk vindt u de indeling van uw ($1 nieuwe) woning?

BIndLing

- de grootte van de ($1 nieuwe) woning?

BGroot

Alleen indien:
Wonen = [ja]

- de staat van onderhoud van de ($1 nieuwe) woning?

BOnderh

- de sfeer die de ($1 nieuwe) woning uitstraalt?

BSfeer

- de grootte van de tuin bij de ($1 nieuwe) woning ?

BBuiten

- de aantrekkelijke bebouwing in de buurt ($1 waar de nieuwe woning staat)?

BBouw

- dat u zich thuis voelt in de buurt ($1 waar de nieuwe woning staat)?

BThuisB

- dat ($1 u komt te wonen in een buurt waar geen bekladding van muren en gebouwen is) / ($2 er in uw buurt geen bekladding van muren 
   en gebouwen is) ? 

BBeklad

(($1) VerhWensRed.VerhWens = [Missch]/[WilGV]/[Ja]/[AnWnGv] of
 VerhWensRed.MoetVerh = [ja])
(($2) anders)
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 Bverniel (30.9) 
Hoe belangrijk vindt u dat ($1 u komt wonen in een buurt waar er geen vernielingen van telefooncellen, 
tram- of bushaltes zijn) / ($2 er in uw buurt geen vernielingen van telefooncellen, tram- of bushaltes zijn)? 

  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
Brommel (30.10) 

Hoe belangrijk vindt u dat er ($2 in uw buurt) geen rommel op straat is ($1 in de buurt waar de nieuwe 
woning staat)? 

  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
BHPoep (30.11) 

Hoe belangrijk vindt u dat er ($2 in uw buurt) geen hondenpoep op straat is ($1 in de buurt waar de 
nieuwe woning staat)? 

  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
BOJong (30.12) 

Hoe belangrijk vindt u dat ($1 u komt wonen in een buurt waar geen overlast van omwonenden en 
jongeren is) / ($2 er in uw buurt geen overlast van omwonenden en jongeren is) ? 

  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
Bgeluid (30.13) 

Hoe belangrijk vindt u dat u in uw ($1 nieuwe) woning niet veel geluid van buiten hoort? 
  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
BConBuur (30.14) 

Hoe belangrijk vindt u dat er veel contact met ($1 de nieuwe / $2 directe) buren is? 
  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
BconBew (30.15) 

Hoe belangrijk vindt u dat ($1 u komt te wonen in een buurt waar er veel contact met andere 
buurtbewoners is) / ($2 er veel contact met andere buurtbewoners is) ?  

  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
Bsaamhor (30.16) 

Hoe belangrijk vindt u dat u ($1 komt te wonen /  $2 woont) in een gezellige buurt met veel 
saamhorigheid. Is dat:-> 

  1. zeer belangrijk,              [ZBelang] 
  2. belangrijk,               [Belang] 
  3. onbelangrijk,              [OnBelang] 
  4. of geheel onbelangrijk?            [ZOnBelan] 
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- dat ($1 u komt te wonen in een buurt waar er geen vernielingen van telefooncellen , tram- of bushaltes zijn)/ $2 er in uw buurt  er geen 
vernielingen van telefooncellen, tram- of bushaltes zijn?

BVerniel

- dat er ($2 in uw buurt) geen rommel op straat is  ($1 in de buurt waar de nieuwe woning staat )?

BRommel

- dat er ($2 in uw buurt) geen hondenpoep op straat is ($1 in de buurt waar de nieuwe woning staat )?

BHPoep

- dat ($1 u komt te wonen in een buurt waar geen overlast van omwonenden en /of jongeren is) ($2 er in uw buurt geen overlast van 
omwonenden en/of jongeren is)

BOJong

- dat u in de ($1 nieuwe) woning niet veel geluid van buiten hoort ?

BGeluid

- dat er veel contact met ($1 de nieuwe / $2 directe buren) is?

BConBuur

- dat ($1 dat u komt te wonen in een buurt waar er veel contact met andere buurtbewoners is ) ($2 er veel contact met andere buurtbewoners 
  is?

BConBew

- dat u in een gezellige buurt ($1 komt te wonen/ $2 woont) met veel saamhorigheid?

BSaamhor
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BbevSams (30.17) 
Hoe belangrijk vindt u de bevolkingssamenstelling in de buurt ($1 waar de nieuwe woning staat)? 

  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
Bverkeer (30.18) 

Hoe belangrijk vindt u de veiligheid van de verkeerssituatie in de buurt ($1 waar de nieuwe woning staat)? 
  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
Bwink (30.19) 

Hoe belangrijk vindt u dat er winkels voor dagelijkse boodschappen in de buurt van uw ($1 nieuwe) 
woning aanwezig zijn? 

  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
Bpark (30.20) 

Hoe belangrijk vindt u dat er openbare parkeergelegenheid in de buurt van uw ($1 nieuwe) woning 
aanwezig is? 

  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
Bhalt (30.21) 

Hoe belangrijk vindt u dat er openbaar vervoer in de buurt van uw ($1 nieuwe) woning aanwezig is? 
  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
Bgroen (30.22) 

Hoe belangrijk vindt u dat er groen in de buurt van uw ($1 nieuwe) woning aanwezig is? 
  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
Bjong (30.23) 

Hoe belangrijk vindt u dat er voorzieningen voor jongeren tussen 12 en 18 jaar in de buurt van uw ($1 
nieuwe) woning aanwezig zijn? 

  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
Bschool (30.24) 

Hoe belangrijk vindt u dat er basisscholen in de buurt van uw ($1 nieuwe) woning aanwezig zijn? 
  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
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- dat er winkels voor dagelijkse boodschappen in de buurt van uw ($1 nieuwe) woning aanwezig zijn?

BWink

- dat er openbare parkeergelegenheid in de buurt van uw ($1 nieuwe) woning is?

BPark

- dat er openbaar vervoer in de buurt van uw ($1 nieuwe) woning is?

BHalt

- dat er groen in de buurt van uw ($1 nieuwe) woning is?

BGroen

- dat er voorzieningen voor jongeren in de buurt van uw ($1 nieuwe) woning zijn?

BJong

- dat er basisscholen in de buurt van uw ($1 nieuwe) woning zijn?

BSchool

- de bevolkingssamenstelling in de buurt ($1 waar de nieuwe woning staat)?

BBevSams

- de veiligheid van de verkeerssituatie in de buurt ($1 waar de nieuwe woning staat)?

BVerkeer
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Bspeel (30.25) 
Hoe belangrijk vindt u dat er speelgelegenheid voor jonge kinderen in de buurt ($1 van uw nieuwe 
woning) aanwezig is? 

  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZOnBelan] 
 
Bcrech (30.26) 

Hoe belangrijk vindt u dat er een kinderdagverblijf, crèche of peuterspeelzaal in de buurt ($1 van uw 
nieuwe woning) aanwezig is? 

  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZonBelan] 
 
Bimag (30.27) 

Hoe belangrijk vindt u dat ($1 uw nieuwe woning zich niet in een buurt met een slecht imago bevindt) / 
($2 dat uw buurt geen slecht imago heeft)? 

  1. Zeer belangrijk              [ZBelang] 
  2. Belangrijk               [Belang] 
  3. Onbelangrijk               [OnBelang] 
  4. Geheel onbelangrijk             [ZonBelan] 
 
 



WoON 2009 – Blok Belang Kenmerken Woning en Woonomgeving [BelKenmWon] 

 142 

- dat er speelgelegenheid voor jongere kinderen in de buurt  ($1 van uw nieuwe woning) aanwezig is?

BSpeel

- dat er een kinderdagverblijf, crèche of peuterspeelzaal in de buurt  ($1 van uw nieuwe woning) is?

BCrech

Endblok

- dat ($1 uw nieuwe woning zich niet in een buurt met een slecht imago bevindt) / ($2 dat uw buurt geen slecht imago heeft)?

BImag
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IntWrkOP 
  De volgende vraag gaat over werk. 
  >>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 
 
BetWrkOP (31.1) 

Heeft u op dit moment betaald werk. Ook één uur per week of een korte periode telt al mee? 
1. Ja                 [Ja]  
2. Nee                 [Nee] 
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Alle respondenten

De volgende vraag gaat over werk.

IntWrkOP

Heeft u op dit moment betaald werk?

BetWrkOP

ENDBLOCK
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InMobOP 
De volgende vragen gaan over woon-werkverkeer. 
>>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 

 
WrkAdrOP (32.1) 

>>ENQ: bij twijfel, vast werkadres = als gedurende langer dan 3 maanden werkzaam op hetzelfde 
adres.<< 
Gaat u doorgaans naar een vast adres om te werken? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 
3. N.v.t. werkt op woonadres           [WWoonAdr] 

 
WrkThuOP  

($1 Werkt u regelmatig thuis in plaats van dat u naar uw normale werkadres gaat?)/ 
($2 Werkt u regelmatig thuis in plaats van dat u naar een werkadres gaat?) 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
WrkRuiOP (32.4) 

In welke ruimte werkt u doorgaans thuis? 
1. Woonkamer               [WoonK] 
2. Slaapkamer               [SlaapK] 
3. Aparte werkkamer             [ApWerkK] 
4. Aparte bedrijfsruimte            [ApBedrR] 

 
StrAdrOP (32.4) 

Heeft u één adres waar u gewoonlijk naar toe gaat om van daaruit te gaan werken? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
WrkGnrOP 

>>ENQ: * Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen. 
   * Indien buitenland, toets ‘buitenland’. << 

In welke plaats ligt het adres waar u doorgaans naar toe gaat om te werken ($1 wanneer u niet thuis 
werkt)? 
[Codeermodule plaatsen] 

 
WBuitlOP 

STEL VAST: land 
 1. België      [Belg] 
 2. Duitsland     [Duitsl] 
 3. Luxemburg     [Luxemb] 
 4. Frankrijk      [Frankr] 

5. Groot-Brittannië    [Britt] 
 6. Overig buitenland    [Overig] 
  
WDagOP 
 >>ENQ: Als wisselend per week dan gemiddeld aantal dagen (bijvoorbeeld 1,5).<< 
 Op hoeveel dagen per week gaat u naar dat adres? 
 [0,1..7,0] 
 
ReisDgOP 
 Gaat u doorgaans op die dagen van uw woonadres naar dat adres? 

1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 
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De volgende vragen gaan over woon-werkverkeer.

InMobOP

($1 Werkt u regelmatig thuis in plaats van dat u naar uw normale werkadres gaat ?)
($2 Werkt u regelmatig thuis in plaats van dat u naar een werkadres gaat ?)

WrkThuOP

 wn / wg[Ja] ($1) /[Nee] ($2)

In welke ruimte werkt u doorgaans? 

WrkRuiOP

[WWoonAdr]

Gaat u doorgaans naar een vast adres om te werken ?

WrkAdrOP

Alleen indien:
WerkOP.BetWerkOP = [Ja]  

Endblok

WrkThuOP = [Ja] of
WrkAdrOP = [WWoonAdr]

anders

WrkAdrOP = [Nee]
anders

Heeft u één adres waar u gewoonlijk naar toe gaat om van daaruit te gaan werken ?  

StrAdrOP

In welke plaats ligt het adres waar u doorgaans naar toe gaat om te werken ($1 wanneer u niet thuis werkt )?

WrkGnrOP

WrkAdrOP= [Ja] of
StrAdrOP = [Ja]

anders

[Buitenland] anders

STEL VAST: land

WBuitlOP

Op hoeveel dagen per week gaat u naar dat adres ?

Gaat u doorgaans op die dagen van uw woonadres naar dat adres ?

WDagOP

ReisDgOP
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ReisTyOP 
 >>ENQ: Uren en minuten per dag!  

  Anderhalf uur = 1,30 (1 uur en 30 minuten) 
  5 minuten = 0,05. << 

 Hoe lang reist u meestal per dag heen en terug naar dat adres? 
 [0,00..24,00] 
 
HbwwOP 
 >>ENQ: Totaal aantal kilometers van heen + terugreis, ook bijvoorbeeld 0,25.<< 
 Wat is de totale reisafstand heen en terug naar dat adres in kilometers? 
 [0,01..997,00] 
 
VervWrOP 
 Hoe legt u doorgaans het grootste deel van die afstand  af? 
 1. Te voet      [Voet]   
 2. Fiets       [Fiets] 
 3. Bromfiets     [Brom] 
 4. Motor, scooter    [Motor] 
 5. Personenauto    [Auto] 
 6. Bedrijfsbusje    [BedrBus] 
 7. Bus, tram, metro    [BusTramM] 
 8. Trein      [Trein] 
 9. Ander vervoermiddel  [AndMid] 
 

     CONTROLE 
U heeft aangegeven dat OP  < HbwwOP> per < VervWrOP> aflegt. Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan 
een van beide voorwaarden.   
 

     CarpoOP 
>>ENQ: Carpoolen = samen met iemand anders die ook naar het werk gaat in één auto rijden.<< 
Carpoolt u wel eens als u naar dat adres gaat? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
DgCpoOP 

>>ENQ: * Minder dan 1x per week = 0. 
     * Als wisselend per week dan gemiddeld aantal dagen (bijvoorbeeld 1,5).<<  

 Op hoeveel dagen per week gewoonlijk? 
 [0,1..7,0] 
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Hoe lang reist u meestal per dag heen en terug naar dat adres ?

ReisTyOP

Wat is de totale reisafstand heen en terug naar dat adres in kilometers ?

HbwwOP

Hoe legt u doorgaans het grootste deel van die afstand af ?

VervWrOP

Carpoolt u wel eens als u naar dat adres gaat ?

CarpoOP

[Ja]

Op hoeveel dagen per week gewoonlijk ?

DgCpoOP

Endblok

ReisDGOP = [ja] anders

anders

VervWrOP = [Auto]

Klopt de afstand met het vervoersmiddel ? Zo niet, corrigeer dan een van beide voorwaarden .

anders

VervWrOP = [Voet] én HbwwOP > 20
VervWrOP = [Fiets] én HbwwOP > 50

VervWrOP = [Brom] én HbwwOP > 100
VervWrOP = [Motor]/[Auto]/[BedrBus] én HbwwOP > 200

anders
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InRecr 
Dan volgen nu enkele vragen over de tweede woning, recreatie en vakantie. 
>>ENQ: toets <1> om verder te gaan. 

 
TweWoBe (33.1) 

Heeft u (of uw partner) een tweede woning die u ook daadwerkelijk zelf als woning gebruikt en niet als 
vakantiebestemming of voor recreatieve doeleinden? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
TweWoFB (33.2) 

Hoe vaak gaat u gemiddeld naar deze woning? 
1. Wekelijks               [Wekelyks] 
2. Niet wekelijks, maar vaker dan 1x per maand      [Mr1Mnd] 
3. 1 keer per maand             [Maand1] 
4. Meer dan 2 keer per jaar, maar niet maandelijks      [Mr2Jaar] 
5. 1 of 2 keer per jaar             [Jaar1of2] 
6. Minder dan 1 keer per jaar.           [Min1Jaar] 

 
TweWoPl1 (33.3) 

In welke plaats ligt deze woning? 
>> ENQ: * Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen. 

                         * Indien buitenland, toets ‘Buitenland’. << 
 
TweWoLnd (33.4) 
  STEL VAST: Land 

>> ENQ: Start codeermodule door het land in te toetsen. << 
     

     BezitR (33.5) 
      >>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

Heeft u (of uw partner) een recreatie- of vakantiewoning, een boot met slaapplaatsen of een caravan met 
een vaste standplaats? 
1. Ja, recreatie- of vakantiewoning          [RecrWon] 
2. Ja, boot met slaapplaatsen           [Boot] 
3. Ja, caravan met vaste standplaats          [StaCarav] 
4. Geen van deze              [GeenDeze] 

 
FrqHuis (33.6) 

Hoe vaak gaat u gemiddeld naar de recreatie- of vakantiewoning? 
1. Wekelijks               [Wekelyks] 
2. Niet wekelijks, maar vaker dan 1x per maand      [Mr1Mnd] 
3. 1 keer per maand             [Maand1] 
4. Meer dan 2 keer per jaar, maar niet maandelijks      [Mr2Jaar] 
5. 1 of 2 keer per jaar             [Jaar1of2] 
6. Minder dan 1 keer per jaar.           [Min1Jaar] 
 

PlHuis1 (33.7) 
In welke plaats staat de recreatie- of vakantiewoning? 
>> ENQ: * Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen. 

                         * Indien buitenland, toets ‘Buitenland’. << 
 

HuisLnd (33.8) 
  STEL VAST: Land 

>> ENQ: Start codeermodule door het land in te toetsen. << 
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Dan volgen nu enkele vragen over de tweede woning, recreatie en vakantie

InRecr

OP = lid HHkern

Hebt u (of uw partner) een tweede woning?

In welke plaats ligt deze woning?

TweWoBe

TweWoPl1

Land

TweWoLnd

TweWonFB

Hoe vaak gaat u gemiddeld naar deze woning?

[Ja]
anders

Anders
[BuitenLand]

In welke plaats staat de woning?

PLHuis1

Hoe vaak gaat u gemiddeld naar de recreatie- of vakantiewoning?

FrqHuis

Heeft u een recreatie- of vakantiewoning e.d? 

BezitR

[RecrWon] Anders

Land

HuisLnd

[BuitenLand] Anders
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VakDuur (33.12) 
  ($3 >>ENQ: antwoord noteren voor woning waarin OP het vaakst verblijft.<<) 

Als u naar uw ($1 tweede woning)($2 vakantiewoning)($3 tweede woning of vakantiewoning) gaat, hoe 
lang blijft u daar dan gemiddeld per keer. Is dat:-> 
1. minder lang dan 1 maand,           [Min1Mnd] 
2. tussen de 1 en 3 maanden,           [Max3Mnd] 

  3. tussen de 4 en 6 maanden,           [Max6Mnd] 
  4. of langer dan 6 maanden?           [Min6Mnd] 
 
WoonVakh (33.13) 

Bent u van plan uw ($4 tweede woning)($5 vakantiewoning)($6 tweede woning of vakantiewoning) in de 
toekomst als enige woonadres te gaan gebruiken? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                  [Nee] 

 
FrqBootV (33.8) 

Hoe vaak gaat u gemiddeld naar de boot? 
1. Wekelijks               [Wekelyks] 
2. Niet wekelijks, maar vaker dan 1x per maand      [Mr1Mnd] 
3. 1 keer per maand             [Maand1] 
4. Meer dan 2 keer per jaar, maar niet maandelijks      [Mr2Jaar] 
5. 1 of 2 keer per jaar             [Jaar1of2] 
6. Minder dan 1 keer per jaar.           [Min1Jaar] 

     
PlBootV1 (33.9) 

In welke plaats ligt de boot? 
>> ENQ: * Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen. 

                         * Indien buitenland, toets ‘Buitenland’. << 
 
FrqCarav (33.10) 

Hoe vaak gaat u gemiddeld naar de caravan? 
1. Wekelijks               [Wekelyks] 
2. Niet wekelijks, maar vaker dan 1x per maand      [Mr1Mnd] 
3. 1 keer per maand             [Maand1] 
4. Meer dan 2 keer per jaar, maar niet maandelijks      [Mr2Jaar] 
5. 1 of 2 keer per jaar             [Jaar1of2] 
6. Minder dan 1 keer per jaar.           [Min1Jaar] 

 
PlCarav1 (33.11) 

In welke plaats staat de caravan? 
>> ENQ: * Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen. 

                         * Indien buitenland, toets ‘Buitenland’. << 
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Als u naar uw woning gaat , hoe lang blijft u daar dan gemiddeld per keer ?

(TweWoBe1 = [ja] én TweWoFB <> [Wekelyks]/[Mr1Mnd]/[1Maand]) ($1) /
(BezitR = [RecrWon] én FrqHuis <> [Wekelyks]/[Mr1Mnd]/[1Maand]) ($2) /
(TweWoBe1 = [ja] én BezitR = [RecrWon] ($3) en TweWoFB én FrqHuis <> 
[Wekelyks]/[Mr1Mnd]/[1Maand] ($3))

anders

Bent u van plan uw woning in de toekomst als enige woonadres te gaan gebruiken ?

VakDuur

WoonVakh

Hoe vaak gaat u daar na \ar de boot?

FrqBootV

BezitR = [Boot]

In welke plaats ligt de boot ?

PLBootV1

anders

Hoe vaak gaat gemiddeld naar de caravan ?

FrqCarav

BezitR = [StaCarav]

In welke plaats staat de caravan ?

PlCarav1

anders

ENDBLOK

TweWoBe1 = [ja] ($4) /
BezitR = [RecrWon]  ($5) /
TweWoBe1 = [ja] én BezitR = [RecrWon] ($6) anders



WoON 2009 – Blok Contacten en Vrije Tijd [Contact] 

 153 

InConVT 
De volgende vragen gaan over contacten met familieleden en vrienden en over vrijetijdsbesteding. 
>>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 

 
FamiCont (34.1) 
  >>ENQ: Dit kan ook contact via telefoon-, sms-, msn- of email zijn.<< 

($1 Buiten de mensen die bij u thuis wonen,) hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden. Is 
dat:-> 
1. minstens 1 keer per week,           [Wekelyks] 
2. vaker dan 1 keer per maand, maar niet wekelijks,     [Mr1Maand] 
3. 1 keer per maand,             [Maand1] 
4. minder dan 1 keer per maand,          [Min1Mnd] 
5. of zelden of nooit?             [Zelden] 

 
VriCont (34.2) 

>>ENQ: Dit kan ook contact via telefoon-, sms-, msn- of email zijn.<< 
Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen? 
1. Minstens 1 keer per week           [Wekelyks] 
2. Vaker dan 1 keer per maand, maar niet wekelijks     [Mr1Maand] 
3. 1 keer per maand             [Maand1] 
4. Minder dan 1 keer per maand          [Min1Mnd] 
5. Zelden of nooit              [Zelden] 

 
Club (34.3) 

Hoe vaak neemt u actief deel aan activiteiten in clubverband. Is dit:-> 
1. minstens 1 keer per week,           [Wekelyks] 
2. vaker dan 1 keer per maand, maar niet wekelijks,     [Mr1Maand] 
3. 1 keer per maand,             [Maand1] 
4. minder dan 1 keer per maand,          [Min1Mnd] 
5. of zelden of nooit?             [Zelden] 

 
TVKyken (34.4) 
  >>ENQ: * Eventueel laten schatten. 
       * Kijkt geen televisie/ minder dan 1 uur = code 0 
  Hoeveel uur per week kijkt u gemiddeld televisie? 
  [0..168] 
 
SportUur (34.5) 
  >>ENQ: * Geen denksporten. 

         * Eventueel laten schatten. 
       * Doet niet aan sport / minder dan 1 uur = code 0 
  Hoeveel uur per week besteedt u aan lichaamsbeweging of sport? 
  [0..168] 
 
Vakanti (34.6) 

Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden met vakantie geweest. Als vakantie geldt een verblijf buiten 
uw woning voor recreatieve doeleinden met tenminste 4 opeenvolgende overnachtingen. Was dit:-> 
1. geen enkele keer,             [Niet] 
2. 1 keer,                [EenKeer] 
3. of meer dan 1 keer?             [Mr1Keer] 

 
PolIntr (34.7) 

In hoeverre bent u geïnteresseerd in politieke onderwerpen. Bent u:-> 
1. zeer geïnteresseerd,             [ZeerInt] 
2. tamelijk geïnteresseerd,            [TamInt] 
3. weinig geïnteresseerd,            [WeinInt] 
4. of niet geïnteresseerd?            [NietInt] 
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De volgende vragen gaan over contacten met familie/vrienden en over vrijetijdsbesteding

InConVT

($1 Buiten de mensen die bij u thuis wonen,) hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden?

FamiCont

Hoe vaak heeft u contact met vrienden/familie?

VriCont

Alle respondenten

Hoe vaak neemt u actief deel aan activiteiten in clubverband?

Club

Hoe vaak bent u  in de afgelopen 12 maanden op vakantie geweest?

Vakanti

In welke mate bent u geïnteresseerd in politieke onderwerpen?

PolIntr

($1) aantal personen in HH > 1

Hoeveel uur per week kijkt u gemiddeld televisie?

TVKyken

Hoeveel uur per week besteedt u aan lichaamsbeweging of sport?

SportUur
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Gelovig (34.8) 

Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf? 
1. Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering  [Geen] 
2. Rooms-katholiek              [RoomKath] 
3. Protestantse Kerken in Nederland         [ProtestK] 
4. Nederlands Hervormd            [NedHerv]        
5. Gereformeerde kerken            [GereforK] 
6. Islam, Moslim, Mohammedaans          [Islam] 
7. Hindoe                [Hindoe] 
8. Boeddhisme               [Boeddhis] 
9. Winti                [Winti] 
10. anders                [Andrs] 

 
Praktise (34.9) 

>>ENQ: Kijken of luisteren naar godsdienstige bijeenkomsten via TV, radio, Internet of kerktelefoon 
      ook meetellen.<<  

Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk, moskee of naar een godsdienstige bijeenkomst? Is dat:-> 
1. 1 keer per week of vaker,           [Wekelyks] 
2. 2 tot 3 keer per maand,            [Mnd2tot3] 
3. 1 keer per maand,             [Mnd1] 
4. minder dan 1 keer per maand,          [Min1Mnd] 
5. of zelden of nooit?             [Zelden] 
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Hoe vaak gaat u naar de kerk/moskee?

Praktise

Endblok

anders [Geen] / wn / wg

Tot welke kerkelijke gezindte/levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf? 

Gelovig
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InPC  
De volgende vragen gaan over bezittingen. 

  >>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 
 
AantPC (35.1) 
  >>ENQ: * laptop is ook PC. 

  * Geen PC in huishouden = code 0.<< 
Hoeveel PC’s zijn er in uw huishouden in gebruik? 
[0..99] 

 
Auto (33.15) 

Bezit uw huishouden één of meerdere auto’s? 
1. Ja, één                [JaEen] 
2. Ja, meerdere               [JaMeer] 
3. Nee, geen auto              [Nee] 
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De volgende vragen gaan over bezittingen.

Hoeveel PC’s zijn er in uw huishouden in gebruik? 

Alleen indien:
OP= lidHHkern of 

Hhkern = [Overig]

Bezit uw huishouden één of meerdere auto’s?

Auto

InPC

AantPc

Endblok

OP = lid HHkern anders
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HOplOP (36.4) 
  Dan zou ik nu een aantal vragen over uw opleiding willen stellen. 
 Volgt u op dit moment een opleiding of cursus op een school, bij een ander opleidingsinstituut of in het
 bedrijf? 
  1. Ja                 [Ja] 
  2. Nee                 [Nee] 
 
NVOplOP (36.5) 
  Wat voor soort opleiding of cursus is dit? 
  1. VMBO, basis-, kader-, gemengde leerweg       [VMBOAnLw] 
  2. VMBO, theoretische leerweg          [VMBOThLw] 
  3. HAVO                [HAVO] 
  4. MBO, BOL, BBL             [MBO] 
  5. VWO (Atheneum/Gymnasium)          [VWO] 
  6. HBO                 [HBO] 
  7. Universitaire opleiding            [WO] 
  8. Anders                [Andrs] 
 
NSOplOP (36.6) 

STEL VAST: Wat voor soort opleiding of cursus is dit dan? 
1. Nederlandse taalvaardigheid / inburgeringscursus     [NedTvInb] 
2. Vakgerichte of bedrijfsgerichte opleiding of cursus     [BedrOpl] 
3. Anders                [Andrs] 

 
     NSAndOP 
      STEL VAST: andere opleiding of cursus. 
      [STRING 80] 
 
     VtDtOP (36.7) 
      Volgt u deze opleiding of cursus in voltijd of deeltijd? 
      1. Voltijd                [Voltijd] 
      2. Deeltijd                [Deeltijd] 
      3. Niet van toepassing, het gaat om een cursus of training    [NVT] 
 
     VOplOP (36.1) 
      >>ENQ: Voltooid is afgesloten met een diploma of getuigschrift.<< 
      Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 
      1. Geen                 [Geen] 
      2. Lagere school, incl. speciaal onderwijs (bijv. LOM, BLO)   [Lager] 
      3. LBO (LTS, LEAO, LHNO, huishoudschool, ambachtsschool)  [LBO] 
      4. VMBO, basis-, kader-, gemengde leerweg       [VMBO] 

5. VMBO, theoretische leerweg of MAVO  
(ULO, MULO, IVO, IVKO, middenschool)       [MAVO] 

      6. HAVO                [HAVO] 
      7. MBO (MEAO, MSPO, MTS, BOL, BBL)       [MBO] 
      8. VWO (Atheneum, Gymnasium, HBS, MSVM, MMS)    [VWO] 
      9. HBO  (HTS, HEAO, MO-A, Pedagogische Academie)    [HBO] 
      10. Universitaire opleiding (doctoraalexamen, bachelor, master)  [WO] 
      11. Andere opleiding in het buitenland         [BuitLnd] 
      12. Anders                [Andrs] 
 
     VSOplOP (36.2) 
      STEL VAST: Wat voor een soort opleiding was dit dan? 
      STRING [80] 
 
     LndOplOP 
      STEL VAST: In welk land heeft u deze opleiding gevolgd? 

>> ENQ: Start codeermodule door het land in te toetsen. << 
 
     JrOplOP (36.3) 
      Hoeveel jaar heeft u op school gezeten? 

  [0..40]
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Volg u op dit moment een opleiding ?

HoplOP

Alle respondenten.

Wat voor soort opleiding?

NVOplOP

Nederlands taalvaardigheid, vakgericht of anders?

Voltijd of deeltijd?

VtDtOP

Specificeer anders.

NSOplOP

NSAndOP

[Ja]

[Andrs]/wn

[Andrs]/wn

Anders

Anders

Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

VOplOP

Specificeer anders.

VSOplOP

Hoeveel jaar naar school ?

ENDBLOK

[Andrs]/[BuitLnd]/wn Anders

NVOplOP = [HBO]/[WO]/[Andrs]/wn Anders

JrOplOP

VOplOP = [BuitLnd] VOplOP = [Andrs]/wn

In welk land?

LndOplOP

Anders
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IntWrkPA 
Om een beeld te krijgen van de huishoudensituaties in Nederland wil ik u ook graag een aantal vragen 
stellen over uw partner. De eerste vraag gaat over werk.  

 
BetWrkPA (37.1) 

Heeft uw partner op dit moment betaald werk. Ook één uur per week of een korte periode telt al mee? 
1. Ja                 [Ja]  
2. Nee                 [Nee] 
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Alleen Indien:
OP = lid HHkern én 

PLHH = [Echtpaar]/[V P_HHK]

De volgende vraag gaat over werk.

IntWrkPA

Heeft uw partner op dit moment betaald werk?

BetWrkPA

ENDBLOCK
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InMobPA 
De volgende vragen gaan over woon-werkverkeer. 
>>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<< 

 
WrkAdrPa (38.1) 

>>ENQ: bij twijfel, vast werkadres = als gedurende langer dan 3 maanden werkzaam op hetzelfde 
adres.<< 
Gaat uw partner doorgaans naar een vast adres om te werken? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 
3. N.v.t. werkt op woonadres           [WWoonAdr] 

 
WrkThuPa  

($1 Werkt uw partner regelmatig thuis in plaats van dat uw partner naar zijn/haar normale werkadres 
gaat?)/ 
($2 Werkt uw partner regelmatig thuis in plaats van dat uw partner naar een werkadres gaat?) 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
WrkRuiPa (38.3) 

In welke ruimte werkt uw partner doorgaans thuis? 
1. Woonkamer               [WoonK] 
2. Slaapkamer               [SlaapK] 
3. Aparte werkkamer             [ApWerkK] 
4. Aparte bedrijfsruimte            [ApBedrR] 

 
StrAdrPa 

Heeft uw partner één adres waar hij/zij gewoonlijk naar toe gaat om van daaruit te gaan werken? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
WrkGnrPa 

>>ENQ: * Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen. 
   * Indien buitenland, toets ‘buitenland’. << 

In welke plaats ligt het adres waar uw partner doorgaans naar toe gaat om te werken ($1 wanneer hij/zij 
niet thuis werkt)? 
[Codeermodule plaatsen] 

 
WBuitlPa 

STEL VAST: land 
 1. België      [Belg] 
 2. Duitsland     [Duitsl] 
 3. Luxemburg     [Luxemb] 
 4. Frankrijk      [Frankr] 

5. Groot-Brittannië    [Britt] 
 6. Overig buitenland    [Overig] 
  
WDagPa 
 >>ENQ: Als wisselend per week dan gemiddeld aantal dagen (bijvoorbeeld 1,5).<< 
 Op hoeveel dagen per week gaat uw partner naar dat adres? 
 [0,1..7,0] 
 
ReisDgPa 
 Gaat uw partner doorgaans op die dagen van zijn/haar woonadres naar dat adres? 

1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
 

 



WoON 2009 – Blok Mobiliteit Werk Partner [MobWPartn] 

 164 

De volgende vragen gaan over woon-werkverkeer.

InMobPA

($1 Werkt uw partner  regelmatig thuis in plaats van dat hij/zij naar zijn/haar normale werkadres gaat?)
($2 Werkt uw partner regelmatig thuis in plaats van dat uw partner naar een werkadres gaat)

WrkThuPA

 wn / wg[Ja] ($1) /[Nee] ($2)

In welke ruimte werkt uw partner doorgaans? 

WrkRuiPA

[WWoonAdr]

Gaat uw partner doorgaans naar een vast adres om te werken?

WrkAdrPA

Alleen indien:
WerkPartn.BetWrkPA= [Ja]  

Endblok

WrkThuPA= [Ja] of
WrkAdrPA = [WWoonAdr ]

anders

WrkAdrPA = [Nee] anders

Heeft uw partner één adres waar hij/zij gewoonlijk naar toe gaat om van daaruit te gaan werken?  

StrAdrPA

In welke plaats ligt het adres waar uw partner doorgaans naar toe gaat om te werken ($1 wanneer hij/zij niet 
thuis werkt)?

WrkGnrPA

WrkAdrPA= [Ja] of
StrAdrPA = [Ja]

anders

[Buitenland] anders

STEL VAST: land

WBuitlPA

Op hoeveel dagen per week gaat uw partner naar dat adres?

Gaat uw partner doorgaans op die dagen van zijn/haar woonadres naar dat adres?

WDagPA

ReisDgPA
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ReisTyPa 
 >>ENQ: Uren en minuten per dag!  

  Anderhalf uur = 1,30 (1 uur en 30 minuten) 
  5 minuten = 0,05. << 

 Hoe lang reist uw partner meestal per dag heen en terug naar dat adres? 
 [0,01..24,00] 
 
HbwwPa 
 >>ENQ: Totaal aantal kilometers van heen + terugreis, ook bijvoorbeeld 0,25.<< 
 Wat is de totale reisafstand heen en terug naar dat adres in kilometers? 
 [0,01..997,00] 
 
VervWrPa 
 Hoe legt uw partner doorgaans het grootste deel van die afstand af? 
 1. Te voet      [Voet]   
 2. Fiets       [Fiets] 
 3. Bromfiets     [Brom] 
 4. Motor, scooter    [Motor] 
 5. Personenauto    [Auto] 
 6. Bedrijfsbusje    [BedrBus] 
 7. Bus, tram, metro    [BusTramM] 
 8. Trein      [Trein] 
 9. Ander vervoermiddel  [AndMid] 
 

     CONTROLE 
U heeft aangegeven dat de partner van OP < HbwwOP> per < VervWrOP> aflegt. Klopt dat? Zo niet, 
corrigeer dan een van beide voorwaarden. 

 
     CarpoPa 

>>ENQ: Carpoolen = samen met iemand anders die ook naar het werk gaat in één auto rijden.<< 
Carpoolt uw partner wel eens als hij/zij naar dat adres gaat? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
DgCpoPa 

>>ENQ: * Minder dan 1x per week = 0. 
     * Als wisselend per week dan gemiddeld aantal dagen (bijvoorbeeld 1,5).<<  

 Op hoeveel dagen per week gewoonlijk? 
 [0,1..7,0] 
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Hoe lang reist uw partner meestal per dag heen en terug naar dat adres ?

ReisTyPA

Wat is de totale reisafstand heen en terug naar dat adres in kilometers ?

HbwwPA

Hoe legt uw partner doorgaans het grootste deel van die afstand af ?

VervWrPA

ReisDGPA = [ja] anders

Carpoolt uw partner wel eens als hij /zij naar dat adres gaat ?

CarpoPA

[Ja]

Op hoeveel dagen per week gewoonlijk ?

DgCpoPA

Endblok

anders

VervWrPA = [Auto]

Klopt de afstand met het vervoersmiddel ? Zo niet, corrigeer dan een van beide voorwaarden .

anders

VervWrPA = [Voet] én HbwwPA > 20
VervWrPA = [Fiets] én HbwwPA > 50

VervWrPA = [Brom] én HbwwPA > 100
VervWrPA = [Motor]/[Auto]/[BedrBus] én HbwwPA > 200

anders
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HOplPA (39.4) 
  Dan zou ik nu een aantal vragen over de opleiding van uw partner willen stellen. 

Volgt uw partner op dit moment een opleiding of cursus op een school, bij een ander opleidingsinstituut of 
in het bedrijf? 

  1. Ja                 [Ja] 
  2. Nee                 [Nee] 
 
NVOplPA (39.5) 
  Wat voor soort opleiding of cursus is dit? 
  1. VMBO, basis-, kader-, gemengde leerweg       [VMBOAnLw] 
  2. VMBO, theoretische leerweg          [VMBOThLw] 
  3. HAVO                [HAVO] 
  4. MBO, BOL, BBL             [MBO] 
  5. VWO (Atheneum/Gymnasium)          [VWO] 
  6. HBO                 [HBO] 
  7. Universitaire opleiding            [WO] 
  8. Anders                [Andrs] 
 
NSOplPA (39.6) 

STEL VAST: Wat voor soort opleiding of cursus is dit dan? 
1. Nederlandse taalvaardigheid / inburgeringscursus     [NedTvInb] 
2. Vakgerichte of bedrijfsgerichte opleiding of cursus     [BedrOpl] 
3. Anders                [Andrs] 

 
     NSAndPA 
      STEL VAST: andere opleiding of cursus. 
      STRING [80] 
 
     VtDtPA (39.7) 
      Volgt uw partner deze opleiding of cursus in voltijd of deeltijd? 
      1. Voltijd                [Voltijd] 
      2. Deeltijd                [Deeltijd] 
      3. Niet van toepassing, het gaat om een cursus of training    [NVT] 
 
     VOplPA (39.1) 
      >>ENQ: Voltooid is afgesloten met een diploma of getuigschrift.<< 
      Wat is de hoogst voltooide opleiding van uw partner? 
      1. Geen                 [Geen] 
      2. Lagere school, incl. speciaal onderwijs (bijv. LOM, BLO)   [Lager] 
      3. LBO (LTS, LEAO, LHNO, huishoudschool, ambachtsschool)  [LBO] 
      4. VMBO, basis-, kader-, gemengde leerweg       [VMBO] 

5. VMBO, theoretische leerweg of MAVO  
(ULO, MULO, IVO, IVKO, middenschool)       [MAVO] 

      6. HAVO                [HAVO] 
      7. MBO (MEAO, MSPO, MTS, BOL, BBL)       [MBO] 
      8. VWO (Atheneum, Gymnasium, HBS, MSVM, MMS)    [VWO] 
      9. HBO  (HTS, HEAO, MO-A, Pedagogische Academie)    [HBO] 
      10. Universitaire opleiding (doctoraalexamen, bachelor, master)  [WO] 
      11. Andere opleiding in het buitenland         [BuitLnd] 
      12. Anders                [Andrs] 
 
     VSOplPA (39.2) 
      STEL VAST: Wat voor een soort opleiding was dit dan? 
      String [80] 
 
     LndOplPA 
      STEL VAST: In welk land heeft uw partner deze opleiding gevolgd? 

>> ENQ: Start codeermodule door het land in te toetsen. << 
 
     JrOplPA (39.3) 
      Hoeveel jaar heeft uw partner op school gezeten? 

 [0..40]
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Volg uw partner op dit moment een opleiding?

HoplPA

Alleen Indien:
OP = lid Hhkern én

PLHH = [Echtpaar]/[VP_HHK]

Wat voor soort opleiding?

NVOplPA

Nederlands taalvaardigheid, vakgericht of anders?

Voltijd of deeltijd?

VtDtPA

Specificeer anders.

NSOplPA

NSAndPA

[Ja]

[Andrs]/wn

[Andrs]/wn

Anders

Anders

Wat is de hoogst voltooide opleiding van uw partner?

VOplPA

Specificeer anders.

VSOplPA

Hoeveel jaar naar school ?

ENDBLOK

[Andrs]/[BuitLnd]/wn Anders

Anders

JrOplPA

VOplPA = [BuitLnd] VOplPA = [Andrs]/wn

In welk land?

LndOplPA

NVOplPA = [HBO]/[WO]/[Andrs]/wn

Anders
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Vervolg (40.1) 

Hiermee zijn we aan het einde van de enquête gekomen. Ik wil u nog vragen of u bereid bent om aan 
eventuele vervolgonderzoeken uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM mee te werken? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee                 [Nee] 

 
WGEmail (40.2) 

Zouden wij in dit kader uw email adres mogen noteren? 
1. Ja                 [Ja] 
2. Nee, ik heb geen email adres           [NVT] 
3. Nee, mag niet worden genoteerd          [Nee] 

 
Email (40.3) 

Wat is uw e-mail adres? 
STRING[50] 

 
WGTelNr (40.5a) 

Wij willen graag uw telefoonnummer noteren om bij vervolgonderzoek ook eventueel telefonisch contact 
op te kunnen nemen. Mag ik uw telefoonnummer noteren? 
1. Ja                [Ja] 
2. Nee                [Nee] 
3. N.v.t., telefonisch niet bereikbaar        [NVT] 
 

TelNr (40.5b) 
Wat is uw telefoonnummer? 
STRING[10] 
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Bereid om aan vervolgonderzoeken mee te werken ?  
NODK, NORF

Vervolg

Mogen wij uw emailadres noteren ?

WGEmail

Wat is uw emailadres?

Email

[Ja] [Nee]

[Ja] [NVT] / [Nee] / wn / wg

Mag ik het telefoonnummer noteren?

WGTelNr

Telefoonnummer onbekend en Vervolg = [Ja] anders

Alle respondenten

Endblok

[Ja] [Nee]/[NVT]

Wat is uw telefoonnummer?

TelNr

 


