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Inleiding 

 

WoON staat voor WoonOnderzoek Nederland. Al ruim 40 jaar doet het Rijk 

onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte, ter ondersteuning van het beleid 

van het Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie van VROM. Voorheen 

leverden hiervoor twee basisonderzoeken, het WBO en de KWR, de gegevens. Deze 

onderzoeken zijn in 2006 samengevoegd in het WoON. WoON is opgebouwd uit 

modules. De module Woningmarkt, vindt eens in de drie jaar plaats. De periodiciteit 

van de vervolgmodules verschilt per module. 

 

De andere modules zijn: 

• Sociaal-Fysiek (WoON 2006, WoON 2009) 

• Renovatie en Onderhoud (WoON 2009) 

• Energie (WoON 2006) 

• Consumentengedrag (WoON 2006) 

• Wens en Werkelijkheid (WoON 2006) 

• Woon55+ (WoON 2006) 

 

 

Vervolgmodules 

Respondenten kunnen tijdens het interview van de module woningmarkt aangeven 

of ze bereid zijn mee te werken aan vervolgonderzoek. Uit de praktijk blijkt 

ongeveer 80% van de respondenten hiermee instemt. Omdat veel gegevens van 

deze respondenten al verzameld zijn bij de module Woningmarkt is het mogelijk om 

bij specifiek vervolgonderzoek bepaalde doelgroepen gericht te benaderen. Voor de 

vervolgmodules volstaat bovendien een kortere vragenlijst omdat veel gegevens al 

bekend zijn. Dit bespaart kosten én vraagt minder van de respondent. 

Het WoON biedt de mogelijkheid om snel in te spelen op de actualiteit: ook rond 

actuele thema’s kan op korte termijn onderzoek verricht worden.  

 

De steekproef 

De netto steekproef bestaat uit 40.000 personen. Dit is ruim voldoende om 

betrouwbare uitspraken te doen op landelijk, provinciaal of regionaal niveau. Om dit 

ook op gemeentelijk of lokaal niveau te kunnen doen, krijgen gemeenten de 

gelegenheid extra interviews te laten afnemen in hun werkgebied. Dit wordt 

aangeduid met de term oversampling. 

 

Registratiegegevens 

Voor het WoON wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van registratiebestanden die 

beschikbaar zijn bij het CBS, bijvoorbeeld van het GBA en de Belastingdienst-

gegevens. De betrouwbaarheid van gegevens uit bestaande registratiebestanden is 

vaak groter dan de gegevens van respondenten. Bovendien hoeven bekende 

gegevens niet meer gevraagd te worden; de vragenlijst blijft daardoor beperkt. In 

hoofdstuk 40 is een overzicht opgenomen van de gegevens afkomstig uit registers.  

 

De vragenlijst van de module Woningmarkt 2009 

De vragenlijst van de module Woningmarkt van het WoON 2006 vormt de basis van 

de nieuwe vragenlijst van de module Woningmarkt. De herziening van die 

vragenlijst heeft plaatsgevonden in drie stappen: 

 



 
Definitief | WoON 2009 | 27 januari 2009 

 

 
Pagina 8 van 100

 

1. Voldoen de thema's uit de vragenlijst aan de (toekomstige) inhoudelijke 

informatiebehoefte? 

2. In hoeverre kan de informatiebehoefte gedekt worden met gegevens uit  

registratiebestanden? 

3. Kan de vragenlijst verder verbeterd worden?  

 

Bij het herzien van de vragenlijst is allereerst gekeken naar de thema's en 

subthema's uit de vragenlijst. Sluit de vragenlijst voldoende aan bij actuele 

beleidsontwikkelingen, zijn er nieuwe thema's die toegevoegd moeten worden en/of 

oude thema's die geschrapt kunnen worden? In deze fase zijn diverse partijen 

geconsulteerd, namelijk beleidsmedewerkers van DG Wonen, Wijken en Integratie, 

beleidsmedewerkers van participerende departementen, planbureaus en overige 

gebruikers (zowel gemeenten als overheidsinstellingen als wetenschappers). 

 

Deze exercitie heeft zijn uitwerking gehad op de nieuwe vragenlijst. Een aantal 

thema’s zijn nieuw, zoals bijvoorbeeld brandveiligheid. Voor een aantal thema’s zijn 

vragen toegevoegd, zoals de VVE’s, het gewenste woonmilieu en de mobiliteit. En 

vragen zijn geschrapt omdat er omdat de informatiebehoefte voor dat thema 

beperkter is geworden (bezit huishoudelijke apparaten) of omdat de informatie uit 

registraties bestanden gehaald kan worden (zie hoofdstuk 40). 

 

Planning van het WoON 2009 

Vanaf 1 september 2008 tot en met 30 april 2009 zullen in Nederland ruim 67.000 

personen door het CBS benaderd worden om mee te doen aan het WoON. Bij een 

respons van 60% levert dat 40.000 responsen op. De gegevens zijn voor WWI 

beschikbaar vanaf oktober 2009. Instellingen die van de gegevens gebruik willen 

maken kunnen via DANS een verzoek indienen. Via deze weg zijn de gegevens begin 

2010 beschikbaar. 

 

Vanaf het WBO 1998 is het voor lokale overheden en corporaties mogelijk deel te 

nemen aan het WoON. Door het vergroten van de steekproef in een gemeente of 

een regio, dus door oversampling, komt de informatie lokaal beschikbaar. 

 

Meer informatie over het WoON is te verkrijgen via de website www.vrom.nl/woon 

en bij: 

Projectteam WoON (IPC 270) 

Postbus 30941 

2500 GX Den Haag 

e-mail: postbus.wooninfo@minvrom.nl 

 

Informatie over de oversampling is te verkrijgen via de website www.vrom.nl/woon 

en bij: 

Projectbureau Oversampling 

Postbus 2805 

1000 CV Amsterdam 

telefoon: 020-5221107, fax: 020-6276840 

e-mail: helpdesk@woon-oversampling.nl 
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Leeswijzer 

Hieronder nog enkele aanwijzigen die nodig zijn om dit document op de juiste 

manier te kunnen lezen: 

- De routing door de vragenlijst is niet opgenomen in dit document. 

- Als de variabelenaam overeenkomt met de variabelenaam van het WoON 

2006 is de vraag niet aangepast. 

- De lichtgrijze teksten zijn toelichtingen voor de enquêteur. 

- OP is de afkorting voor ondervraagd persoon. 

- PA is de afkorting voor partner van ondervraagd persoon. 

- Als een vraag eindigt met een ‘?’ worden de antwoordmogelijkheden niet 

voorgelezen. 

- Als de vraag eindigt met een ‘:’ worden de antwoordmogelijkheden 

voorgelezen. 

- Dezelfde vraag kan op verschillende manieren gesteld worden afhankelijk 

van de groep waartoe de respondent behoort. Bijvoorbeeld: 

 

Wat is uw relatie tot ($1 het echtpaar / de vaste partners / $2 de ouder) in het 

huishouden? 

1. Vader / moeder  

2. Schoonvader / schoonmoeder  

3. Broer / zus  

4. Zwager / schoonzus  

5. Schoonzoon / schoondochter  

6. Kleinkind  

7. Overige: familie of schoonfamilie  

8. Overig: geen familie of schoonfamilie  

of: 

Hoort bij uw ($3 woonruimte / $4 woning) een eigen tuin, patio, binnenplaats en/of 

erf? 

of: 

($P) Hoe belangrijk vindt u de indeling van uw woning. Is dit: 

($Q) Hoe belangrijk vindt u de indeling van uw nieuwe woning. Is dit:
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1 Huishoudbox 

AANTALPP  

(1.1) Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen bestaat dan het huishouden waartoe 

u behoort? 

>>* Kinderen die niet op uw woonadres staan ingeschreven, moet u NIET tot het 

huishouden rekenen.<< 

[1..49] 

 

HHKERN 

(1.2) Bestaat uw huishouden uit: 

>> Kind is ook stiefkind, pleegkind e.d. 

Kinderen die elders op kamers wonen worden niet tot het huishouden gerekend <<  

1. Echtpaar / vaste partners zonder thuiswonende kinderen  

2. Echtpaar / vaste partners met thuiswonende kind(eren) 

3  Echtpaar / vaste partners met thuiswonende kind(eren) en met ander(en) 

4. Echtpaar / vaste partners met ander(en) 

5. Eén ouder met thuiswonende kind(eren) 

6. Eén ouder met thuiswonende kind(eren) en met ander(en) 

7. Een andere samenstelling  

 

ROUTE  

(1.3) Bent u in het huishouden: 

1. ($1 Echtgeno(o)t(e)/partner  $2 ouder) 

2. ($3 Kind) 

3. ($4 Ander) 

 

ANDEREC 

(1.4) Wat is uw relatie tot ($1 het echtpaar / de vaste partners / $2 de ouder) in 

het huishouden? 

1. Vader / moeder  

2. Schoonvader / schoonmoeder  

3. Broer / zus  

4. Zwager / schoonzus  

5. Schoonzoon / schoondochter  

6. Kleinkind  

7. Overige: familie of schoonfamilie  

8. Overig: geen familie of schoonfamilie  

 

VRGSLOP 

(1.5) Wat is uw geslacht? 

1. Man  

2. Vrouw  

 

VRGEBOREN 

(1.6) Wat is uw geboortedatum? 
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VRBURGST 

(1.7) Wat is op dit moment de burgerlijke staat? 

1. Gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed) 

2. Voor de wet gescheiden  

3. Weduwe / weduwnaar  

4. Nooit gehuwd geweest  

 

VRLFTPA 

(1.8) Wat is de leeftijd van uw partner? 

[15..110] 

 

AKIND 

(1.9) Hoeveel thuiswonende kinderen zijn er? 

[1..8] 

 

LFT_KND1 ... LFT_KND8 

(1.10) $5 Wat is de leeftijd van dit kind? / $2 Wat zijn de leeftijden van deze 

kinderen? 

[1..8] 
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2 Nationaliteit 

ETNI_OP 

(2.1) Tot welke etnische groepering rekent u zich? 

1.  Nederlands 

2.  Surinaams  

3.  Antilliaans/Arubaans  

4.  Indonesisch 

5.  Turks 

6.  Marokkaans 

7.  Duits 

8.  Engels/Iers 

9.  Belgisch 

10. Somalisch 

11. Iranees 

12. Irakees 

13. Afghaans 

14. Moluks 

15. Anders 
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3 Eigendomsvorm huidige woning 

EIGHUUR 

(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  

2. Nee  

 

HUUREIGB 

(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  

2. Nee, huishouden woont gratis  

3. Nee, bij nader inzien koopwoning  

 

HUUREIGC 

(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  

2. Huurwoning  

3. Huishouden woont gratis  
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4 Verhuur woonruimte 

MRHHIPD 

(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  

2. Nee  

 

PNNHH 

(4.2) >>ENQ: Dit adres is <imputatie adres>.<< 

Uw eigen huishouden niet meegerekend, hoeveel HUISHOUDENS wonen er dan op dit 

adres? 

[1..97]  

 

PNPHH 

(4.3) >>ENQ: Dit adres is <imputatie adres>.<< 

Uw eigen huishouden niet meegerekend, hoeveel PERSONEN wonen er dan op dit 

adres? 

[1..97]   

 

HHVERHUR 

(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  

2. Nee  

 

HHVHKAM 

>>ENQ: Ruimten in gebruik voor bedrijf of beroep niet als kamer tellen.<< 

(4.5) ($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]  

 

HHONDRH 

>>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<< 

(4.6) ($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  

2. Nee  
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5 Ouderenwoning 

OUDWON 

(5.1) Is uw woning speciaal bestemd voor ouderen? 

1. Ja  

2. 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, 

2. een leeftijdsgrens, 

3. of zowel een medische indicatie als leeftijdsgrens? 

4. Geen voorwaarden  

 

SRTBEJW 

(5.3) Om wat voor soort ouderenwoning gaat het. Is dit:-> 

1. een ouderenwoning, bejaardenwoning, seniorenwoning, 

2. een aanleunwoning, 

3. een serviceflat, 

4. een woonzorgcomplex, 

5. een bejaardenoord, verzorgingshuis of een verzorgingsflat? 

6. andere woonvorm  

 

BBJWLOS 

>>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<< 

(5.4) Staat deze ouderenwoning op zichzelf of maakt de woning deel uit van een 

complex waartoe meer woningen behoren? 

1. Op zichzelf  

2. Maakt deel uit van een complex  

 

BJARHS 

>>ENQ: Een zogenaamd bejaardenoord of bejaarden(te)huis valt onder de 

categorie verzorgingshuis.<< 

(5.5) Staat de woning in de buurt bij een verzorgings- of verpleeghuis, een 

dienstencentrum of een steunpunt? 

1. Ja, verzorgings- of verpleeghuis  

2. Ja, dienstencentrum of steunpunt  

3. Nee  
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DIENST1 .... DIENST7 

>>ENQ: * Meerdere antwoorden mogelijk. 

               * Het gaat om de mogelijkheid, niet om het daadwerkelijk gebruik. << 

(5.6) Kunt u via het bijbehorende verzorgings- of verpleeghuis of via het 

dienstencentrum gebruik maken  

van:->  

1. verpleging, 

2. verzorging, 

3. huishoudelijke hulp, 

4. maaltijdverzorging, 

5. recreatieve bezigheden, 

6. of andere diensten? 

7. Kan niet van diensten gebruik maken  

 

GEBRVERPL 

(5.7) Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van verpleging via het 

dienstencentrum, verzorgings- of verpleeghuis? 

1. Ja  

2. Nee  

 

GEBRZORG 

(5.8) Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van verzorging via het 

dienstencentrum, verzorgings- of verpleeghuis? 

1. Ja  

2. Nee  

 

GEBRHHULP 

(5.9) Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van huishoudelijke hulp 

via het dienstencentrum, verzorgings- of verpleeghuis? 

1. Ja  

2. Nee  

 

GEBRMAAL 

(5.10) Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van maaltijdverzorging 

via het dienstencentrum, verzorgings- of verpleeghuis? 

1. Ja  

2. Nee  

 

GEBRRECREA 

(5.11) Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van recreatieve 

bezigheden via het dienstencentrum, verzorgings- of verpleeghuis? 

1. Ja  

2. Nee  

 

GEBRANDD 

(5.12) Maakt u ($1 of iemand uit uw huishouden) gebruik van andere diensten via 

het dienstencentrum, verzorgings- of verpleeghuis? 

1. Ja  

2. Nee  

 

BJCRECP 

(5.13) Is er in het gebouw waar de woning bij hoort een receptie aanwezig? 

1. Ja  

2. Nee  
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BJCHUISM 

(5.14) Is er een huismeester aanwezig? 

1. Ja  

2. Nee  

 

BJCECR 

(5.15) Is er in het gebouw waar de woning bij hoort een recreatieruimte aanwezig? 

1. Ja  

2. Nee  

 

ZorgKam 

(5.16) Zijn er in het gebouw waar de woning bij hoort kamers of bedden waar 

verzorging of verpleging mogelijk is? 

1. Ja  

2. Nee  

 

BJCALARM 

(5.17) Is er een alarmbel of -knop in uw woning aanwezig? 

1. Ja  

2. Nee  
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6 Toegankelijkheid en aanpassingen woning 

EXTTOE 

(6.1) Kunt u de woonkamer van uw woonruimte/woning vanaf de straat bereiken 

zonder traplopen? 

1. Ja  

2. Nee  

 

INTTOE 

(6.2) Kunt u vanuit uw woonkamer zonder traplopen in de keuken, het toilet, de 

badkamer en tenminste 1 slaapkamer komen? 

1. Ja  

2. Nee  

 

VHCAP 

(6.3) 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  

2. Nee  

 

KLVOOR 

(6.4) 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  

2. Ingrijpende aanpassingen  

 

VRZNODIG 

(6.5) Zijn deze voorzieningen noodzakelijk voor u ($1 of iemand uit uw 

huishouden)? 

1. Ja  

2. Nee  
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7 Woningtype en VVE 

BENBUUR 

(7.1) Heeft u beneden- of bovenburen? 

1. Ja  

2. Nee  

 

SOORTWON 

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

1. een eengezinswoning, vrijstaand, twee onder een kap, villa, bungalow, landhuis, 

2. een flat, etagewoning, appartement, maisonnette, bovenwoning, benedenwoning, 

3. een boerderij, woning met tuindersbedrijf, 

4. een woning met aparte winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte, 

5. of een wooneenheid met gezamenlijk gebruik van keuken of toilet? 

6. Geen van deze  

 

BOWIGEBR 

(7.3) ($1 Is de boerderij of het tuindersbedrijf)/ ($2 Is de winkel / het kantoor / de 

praktijk / de bedrijfsruimte nog als zodanig in gebruik)? 

1. Ja  

2. Nee  

 

SRTWOONR 

(7.4) In wat voor soort woonruimte woont u. Is dit:-> 

1. een deel van een woning, 

2. een kamer verhuurpand, 

3. een verpleegsters- of studentenhuis, 

4. of een verzorgings- of verpleeghuis? 

5. Geen van deze  

 

AARDADR 

(7.5) Is dit dan:-> 

1. een recreatie- of vakantiewoning, 

2. een woonkeet, 

3. een woonwagen, caravan, 

4. of een woonboot, woonschip, varend schip? 

5. Geen van deze  

 

ANDERS 

(7.6) Wat voor soort woonruimte is dit dan? 

TEKSTVELD [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  
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HUISTYP 

(7.7) In wat voor een soort woning woont u. Is dit:-> 

1. een vrijstaande eengezinswoning, 

2. een 2 onder 1 kap woning, 

3. een hoekwoning, 

4. een tussenwoning, 

5. Geen van deze  

 

APPTYP 

(7.8) In wat voor een soort woning woont u. Is dit:-> 

1. een maisonnette, 

2. een etagewoning, 

3. een bovenwoning, 

4. een benedenwoning, 

5. een appartement, 

6. of een flat? 

7. Geen van deze  

 

SRTFLAT 

(7.9) Heeft deze woning:-> 

1. een eigen opgang of ingang aan straat, 

2. een voordeur in een gedeeld portiek, 

3. of een voordeur aan een al dan niet overdekte galerij? 

 

BOUWLAAG 

>>ENQ: Wanneer geen verdieping, 0 invoeren.<< 

(7.10) 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] 

 

HFDWVERT 

>>ENQ: Woonkamer op de begane grond = code 0.<<  

(7.11) Op welke verdieping ligt de woonkamer. U moet daarbij de kelder en begane 

grond niet als verdieping tellen? 

[0..60] 

 

LIFT 

(7.12) STEL VAST: Is in dit gebouw een personenlift aanwezig? 

1. Ja  

2. Nee  

 

AANTTRAP 

>>ENQ: Het gaat om de route met de minste traptreden, dit kan ook via tuin, 

achterom of via een zij-ingang zijn.<< 

(7.13) Hoeveel traptreden bent u genoodzaakt te lopen om vanaf de straat de 

woonkamer te bereiken. Zijn dit er:-> 

1. een, 

2. twee,  

3. drie, 

4. vier, 

5. of vijf of meer? 

6. Nul  
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ALTROUTE 

(7.14) 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  

2. Nee  

 

AANTEIG 

(7.15) Uzelf meegerekend, hoeveel eigenaren heeft het gebouw waarin u woont 

ongeveer? 

[1..9999] 

 

ONGAANT 

(7.16) Zijn dit er dan:-> 

1. 2  

2. 3 tot en met 6 eigenaren, 

3. 7 tot en met 20, 

4. 21 tot en met 40, 

5. of meer dan 40 eigenaren? 

 

ACTVVE 

(7.17) Is er een vereniging van eigenaren, een zogenaamde VVE, actief? 

1. Ja  

2. Nee  

 

GELDONDH 

(7.18) Reserveren de eigenaren geld voor het onderhoud van het gebouw? 

1. Ja  

2. Nee  

 

PLANONDH 

(7.19) Hebben de eigenaren een gemeenschappelijk schriftelijk plan opgesteld voor 

het onderhoud van het gebouw? 

1. Ja  

2. Nee  
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8 Kenmerken huidige woning 

BJAAR 

>>ENQ: Zo exact mogelijk, zo nodig laten schatten.<< 

(8.1) In welk jaar is ($1 het gebouw waarin uw woonruimte ligt/ $2 uw woning) 

gebouwd? 

[1000..2009] 

 

BJRWON 

(8.2) 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), 

2. 1946 tot en met 1959, 

3. 1960 tot en met 1970, 

4. 1971 tot en met 1980, 

5. 1981 tot en met 1990, 

6. 1991 tot en met 2000, 

7. of 2001 of later? 

 

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  

 

BESTWON 

(8.3) Heeft u een reeds bestaande woonruimte/woning gekocht? 

1. Ja  

2. Nee  

 

PRTOPDR1 

(8.4) Heeft u uw eigen woonruimte/woning:-> 

1. zelf ontworpen, 

2. samen met een architect ontworpen  

3. of gekozen uit een catalogus? 

 

TUIN1 .... TUIN5 

>>ENQ: *Balkon of dakterras niet meetellen. 

  *Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(8.5) Hoort bij uw woonruimte/woning een eigen:-> 

1. tuin, 

2. patio, 

3. binnenplaats, 

4. en/of erf? 

5. Geen van deze  

 

OPPBUI1 

>>ENQ: Noteer in vierkante meters, zo exact mogelijk, zo nodig laten schatten.<< 

(8.6) Wat is de totale oppervlakte van uw <antwoord(en) Tuin >? 

[1..999998] m2 
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GEMTUIN 

(8.7) Woont u aan een gemeenschappelijke tuin? 

1. Ja  

2. Nee  

 

TUINAFSL 

(8.8) Is deze tuin afsluitbaar? 

1. Ja  

2. Nee  

 

TUINSCH 

(8.9) Is er een duidelijke scheiding tussen uw privé ruimte (tuin, perceel of kavel) 

en het openbare gebied? 

1. Ja  

2. Nee  

 

BALKON1 

(8.10) Heeft uw woonruimte/deze woning een balkon en/of een dakterras? 

1. Ja  

2. Nee  

 

OPPBUI2 

>>ENQ: Noteer in vierkante meters, zo exact mogelijk, zo nodig laten schatten.<< 

(8.11) Wat is de oppervlakte van het balkon of dakterras? 

[1..998] m2 

 

GARCARP 

(8.12) Hoort bij uw woonruimte/deze woning een garage of carport? 

1. Ja, garage (evt. met carport) 

2. Ja, carport  

3. Nee, geen van beide  

 

EIGPARK 

(8.13) 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  

2. Langs openbare weg  

3. Parkeerplaats  

 

KAMERS 

(8.14) Hoeveel kamers heeft uw woning. Daarbij tellen de woon-, slaap- en studeer 

of werkkamers mee? 

[1..97] kamers 

 

OPPHFDWV 

>>ENQ: Zo nodig laten schatten.<< 

(8.15) 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 
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OPPHFDW2 

(8.16) Zou u kunnen aangeven in welke categorie de oppervlakte van uw 

woonkamer valt. Is dit:-> 

1. minder dan 20 m2, 

2. 20-24 m2, 

3. 25-29 m2, 

4. 30-34 m2, 

5. 35-39 m2, 

6. 40-49 m2, 

7. of 50 m2 of meer? 

 

OPPTBIN 

>>ENQ: * Zo nodig laten schatten. 

               * Totale oppervlakte is grofweg lengte * breedte * aantal woonlagen.<< 

(8.17) Wat is de totale woonoppervlakte van de woonruimte/woning. Daarbij moet 

u eventuele buitenruimte, zoals balkon en tuin niet meerekenen. 

[1..997] m2 

 

OPPTBIN2 

(8.18) Zou u kunnen aangeven in welke categorie de totale woonoppervlakte van 

uw woning valt. Is dit:-> 

1. minder dan 50 m2, 

2. 50-69 m2, 

3. 70-89 m2, 

4. 90-119 m2, 

5. 120-149 m2, 

6. 150-199 m2, 

7. of 200 m2 of meer? 

 

KEUKENIW 

(8.19) Heeft ($3 u/ $4 uw huishouden) de beschikking over:-> 

1. een eigen keuken, 

2. een keuken die ook wordt gebruikt door bewoners die niet tot het huishouden 

behoren, 

3. of hebt u geen keuken ter beschikking? 

 

KEUKEN 

(8.20) Wat voor soort keuken is er in uw woonruimte/woning. Is dit:-> 

1. een gesloten keuken, 

2. een open keuken, 

3. of een kooknis/kitchenette? 

 

BADDOUCH 

(8.21) Is er in deze woning:-> 

1. een bad (eventueel met douche daarboven), 

2. douche zonder bad, 

3. bad en afzonderlijke douche, 

4. of een andere badgelegenheid? 

 

TOILETIW 

(8.22) Is er in uw woonruimte een toilet dat u niet hoeft te delen met een ander 

huishouden? 

1. Ja, toilet voor privé gebruik  

2. Nee, moet toilet delen  
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BADIW 

(8.23) 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  

2. Nee, moet bad/douche delen  

3. Nee, geen bad/douche aanwezig  

 

VRWARM 

>>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.<< 

(8.24) Hoe wordt uw woning hoofdzakelijk verwarmd. Is dat via:-> 

1. een eigen CV ketel of verwarmingsketel in de woning, 

2. blok- of wijkverwarming, 

3. stadsverwarming, 

4. verwarming door kachels, 

5. of op een andere manier? 

 

WOONVRD 

(8.25) Hoeveel bewoonbare verdiepingen heeft uw woning/woonruimte? 

[1..97] verdiepingen 

 

ROOKMELD 

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

1. Ja  

2. Nee  

 

WIEROOKM 

(8.27) Wie heeft de rook- en/of brandmelder geïnstalleerd. Was dat:-> 

1. uzelf, 

2. een van de vorige bewoners, 

(3. $5. de verhuurder,) 

4. of iemand anders?  

 

VRDROOKM 

(8.28) Op hoeveel verdiepingen hangt een rook- of brandmelder? 

[1..9] verdiepingen 
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9 Gezondheid en bewegen 

GEZOND 

(9.1) Hoe is over het algemeen uw gezondheid. Is deze:-> 

1. zeer goed, 

2. goed, 

3. gaat wel, 

4. soms goed en soms slecht, 

5. of slecht? 

 

LANGDA 

(9.2) Heeft u last van een of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps? 

1. Ja  

2. Nee  

 

KTRAP 

(9.3) 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  

2. Met moeite  

3. Alleen met hulp van anderen  

 

KSTZIT 

(9.4) Kunt u een half uur lang staan of zitten? 

1. Zonder moeite  

2. Met moeite, krijg dan last van vermoeidheid of pijn  

3. Dat kan ik niet  

 

KGSTZIT 

(9.5) Kunt u gaan zitten en opstaan? 

1. Zonder moeite  

2. Met moeite  

3. Alleen met hulp van anderen  

 

KINUIT 

(9.6) Kunt u de woning verlaten en binnengaan? 

1. Zonder moeite  

2. Met moeite  

3. Alleen met hulp van anderen  

 

KWAS 

(9.7) Kunt u uzelf volledig wassen? 

1. Zonder moeite  

2. Met moeite  

3. Alleen met hulp van anderen  
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KLOPEN 

(9.8) Kunt u 10 minuten lopen zonder te stoppen? 

1. Zonder moeite  

2. Met moeite  

3. Alleen met hulp van anderen  

 

BSCHAP1 

(9.9) Kunt u de dagelijkse boodschappen doen:-> 

1. zonder moeite, 

2. met moeite, 

3. niet vanwege uw gezondheid, 

4. of niet vanwege andere redenen? 

 

HHTRAP1 

(9.10) En klussen waarbij een huishoudtrap nodig is, kunt u die doen:-> 

1. zonder moeite, 

2. met moeite, 

3. niet vanwege uw gezondheid, 

4. of niet vanwege andere redenen? 

 

PKTRAP 

(9.11) 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  

2. Met moeite  

3. Alleen met hulp van anderen  

 

PKSTZIT 

(9.12) Kan uw partner een half uur lang staan of zitten? 

1. Zonder moeite  

2. Met moeite, hij/zij krijgt dan last van vermoeidheid of pijn  

3. Dat kan hij/zij niet  

 

PKGSTZit 

(9.13) Kan uw partner gaan zitten en opstaan? 

1. Zonder moeite  

2. Met moeite  

3. Alleen met hulp van anderen  

 

PKINUIT 

(9.14) Kan uw partner de woning verlaten en binnengaan? 

1. Zonder moeite  

2. Met moeite  

3. Alleen met hulp van anderen  

 

PKWAS 

(9.15) Kan uw partner zichzelf volledig wassen? 

1. Zonder moeite  

2. Met moeite  

3. Alleen met hulp van anderen  
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PKLOPEN 

(9.16) Kan uw partner 10 minuten lopen zonder te stoppen? 

1. Zonder moeite  

2. Met moeite  

3. Alleen met hulp van anderen  

 

BSCHAP2 

(9.17) Kan uw partner de dagelijkse boodschappen doen:-> 

1. zonder moeite, 

2. met moeite, 

3. niet vanwege zijn/haar gezondheid, 

4. of niet vanwege andere redenen? 

 

HHTRAP2 

(9.18) En klussen waarbij een huishoudtrap nodig is, kan uw partner die doen:-> 

1. zonder moeite, 

2. met moeite, 

3. niet vanwege zijn/haar gezondheid, 

4. of niet vanwege andere redenen? 

 

HHHULP 

>>ENQ: kraamhulp niet meetellen.<< 

(9.19) 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  

2. Nee  

 

HULPW1 .... HULPW4 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(9.20) Van wie krijgt u ($1 of uw partner) deze hulp. Is dat van:-> 

1. familie, vrienden, buren of kennissen,  

2. thuiszorg, 

3. vrijwilliger via een instelling of organisatie, 

4. of particuliere hulp? 
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10 Kosten huurwoning 

VERHWIE 

(10.1) Van wie huurt u uw woonruimte/woning. Is dat van:-> 

1. een corporatie, woningbouwvereniging of gemeentelijk woonbedrijf, 

2. het rijk, de provincie of het waterschap, 

3. een pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij, belegger of een makelaar, 

4. een particulier persoon, 

5. of van familie? 

6. Geen van deze  

 

VERHUURD 

>> ENQ: * Start de codeermodule door de eerste letters van de naam in te toetsen 

en codeer     

vervolgens door op <ENTER> te drukken. 

* Indien organisatie niet voorkomt kies 'GEEN VAN DEZE'. << 

(10.2) Wat is de naam van deze organisatie ? 

<Codeermodule woningbouwcorporaties> 

 

OMSCHRE 

(10.3) STEL VAST: Wie is de verhuurder? 

TEKSTVELD [60] 

 

PERHUUR 

(10.4) Betaalt u de huur: -> 

1. per maand, 

2. per 4 weken, 

3. per week, 

4. of over een andere periode? 

 

HUURTOT 

>>ENQ: *Betaalt geen huur = code 0. 

*Bedrag afronden op hele euro’s.<< 

(10.5) ($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 
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KOSTIN11 .... KOSTIN15 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(10.6) ($5 Zijn in dit huurbedrag kosten inbegrepen voor)/($6 Heeft u kosten in 

verband met):-> 

1. water, 

2. verwarming, 

3. elektriciteit, 

4. of centraal antennesysteem? 

5. Geen van deze  

 

KOSTIN21 .... KOSTIN24 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(10.7) ($5 Zijn in dit huurbedrag ($7 ook) kosten inbegrepen voor)/ 

($6 Heeft u ($7 ook) kosten in verband met):-> 

1. kabelaansluiting, 

2. huur garage, 

3. of overige servicekosten zoals bijv. voor een huismeester of 

 schoonmaken van de algemene ruimten? 

4. Geen van deze  

 

MEUBI 

>>ENQ: *Gestoffeerd = vloerbedekking, gordijnen, hoofdverlichting en basis 

keukenapparatuur was  

aanwezig in de woning. 

*Gemeubileerd = gestoffeerd + voorzien van basis meubilair.<< 

(10.8) Heeft u uw woning gestoffeerd of gemeubileerd gehuurd? 

1. Nee, niet gestoffeerd of gemeubileerd  

2. Ja, gestoffeerd  

3. Ja, gemeubileerd  

 

AANTPUNT  

>>ENQ: De punten staan vermeld op het bericht van de verhuurder met de 

jaarlijkse huurverhoging die huurders rond mei ontvangen.<< 

(10.9) 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] 



 
Definitief | WoON 2009 | 27 januari 2009 

 

 
Pagina 32 van 100

 

11 Huurtoeslag 

IHS 

(11.1) Ontvangt ($1 u / $2 uw huishouden) een bijdrage in de huurkosten van de 

overheid in de vorm van huurtoeslag? 

1. Ja  

2. Nee  

3. Aangevraagd, nog in behandeling  

 

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  

2. Rechtstreeks van het Rijk of gemeente  

 

HUBEGRIP 

(11.3) U hebt eerder opgegeven dat de huur van de woonruimte/woning <antwoord 

TotHuur> bedraagt. Is van dit bedrag de huurtoeslag al afgetrokken? 

1. Ja  

2. Nee  
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12 Kopen Huurwoning 

WILKOPEN1 

(12.1) Zou u uw huurwoning tegen marktwaarde willen kopen? 

1. Ja  

2. Hangt af van de marktwaarde  

3. Nee  

4. Weet dat nu nog niet  

 

RKOOP1 .... RKOOP9 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(12.2) Om welke reden of redenen zou u uw huurwoning willen kopen? 

1. Geen jaarlijkse huurverhoging  

2. Profiteert van waardestijging huis  

3. Verwerf eigen bezit  

4. Kan mijn woning zelf onderhouden  

5. Ben eigen baas: kan mijn woning verbouwen als ik dat wil  

6. Deel kosten kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting  

7. Kan een koopsubsidie krijgen  

8. Kopen is goedkoper dan huren  

9. Andere redenen  

 

RNKOOP1 .... RNKOOP13 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(12.3) Om welke reden of redenen zou u uw huurwoning niet willen kopen?  

1. Te oud om woning te kopen  

2. Geen zorgen rondom onderhoud  

3. Als ik huur kan ik makkelijk verhuizen  

4. Geen last van waardedaling woning  

5. Geen onzekerheid over rentestand/woonlasten per jaar  

6. Kan huursubsidie krijgen  

7. De verhuurder wil de woning niet verkopen  

8. Kan vraagprijs niet opbrengen  

9. Kan geen hypotheek krijgen  

10. Geen goede investering/prijs-kwaliteitverhouding niet  

     goed/te duur  

11. Woning is niet prettig genoeg  

12. Woonomgeving is niet prettig genoeg  

13. Andere redenen  

 

AHUURK 

(12.4) Heeft uw verhuurder u wel eens uw woning te koop aangeboden? 

1. Ja  

2. Nee  

 

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  

2. Nee  
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13 Kosten Koopwoning 

AANKPRS 

>>ENQ: * Het gaat om het aankoopbedrag en niet om het geleende bedrag. 

*  LET OP: Noteren in guldens mag.<< 

(13.1) Kunt u aangeven voor welke prijs u deze woning heeft gekocht? 

[0..9999997] 

 

AANKPRSMUNT 

(13.2) STEL VAST: Zijn dit euro’s of guldens? 

1. Euro’s  

2. Guldens  

 

VERKWAAR 

(13.3) ($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] 

 

HYPO 

(13.4) Rust op deze woning één hypotheek of meer dan één hypotheek? 

1. Een  

2. Meer  

3. Geen  

 

AANTHYPO 

(13.5) Hoeveel hypotheken rusten op deze woning? 

[1..10] 

 

COMBIHYP 

(13.6) Betreft het één soort hypotheek of betreft het een combinatie van 

verschillende soorten hypotheken? 

1. Een soort  

2. Verschillende soorten  

 

SRTCOH1 .... SRTCOH8 

>>ENQ: meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(13.7) Uit wat voor een soort hypotheken is de combinatie opgebouwd. Is dit:-> 

1. een levenshypotheek, 

2. spaarhypotheek, 

3. beleggingshypotheek, 

4. aflossingsvrije hypotheek, 

5. annuïteitenhypotheek, 

6. lineaire hypotheek, 

7. of een effectenhypotheek? 

8. Anders  
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SRTHYP 

(13.8) Wat voor soort hypotheek is dit. Is dit:-> 

1. een levenshypotheek, 

2. spaarhypotheek, 

3. beleggingshypotheek, 

4. aflossingsvrije hypotheek, 

5. annuïteitenhypotheek, 

6. lineaire hypotheek, 

7. of een effectenhypotheek? 

8. Anders  

 

ASRTHYPO 

>>ENQ: Noteer korte omschrijving.<< 

(13.9) Wat voor een hypotheek is het dan? 

TEKSTVELD [80] 

 

GEMGAR 

(13.10) 

Is voor deze woning een gemeente- of nationale hypotheekgarantie verleend? 

1. Ja  

2. Nee  

 

LPTHYP 

>>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.<< 

(13.11) Hoeveel jaar loopt de hypotheek nog? 

[0..60] jaar 

 

RENTE 

>>ENQ: * Bij combinatie-hypotheek of bij meerdere hypotheken het totale bedrag 

van de verschillende delen. 

* Noteren in guldens mag.<< 

(13.12) Wat is het totaal geleende bedrag van de afgesloten ($4 hypotheek / 

$5hypotheken)? 

[0..9999997] 

 

RENTEMUNT 

(13.13) STEL VAST: Zijn dit euro’s of guldens? 

1. Euro’s  

2. Guldens  

 

BETHYP 

>>ENQ: * Eventueel laten schatten.<< 

(13.14) Hoeveel bedragen de hypotheeklasten aan rente, aflossing en/of premie in 

totaal per maand? 

[1..99997] 

 

BETRENTE 

(13.15) Wat is het bedrag dat u alleen aan hypotheekrente per maand betaalt? 

[1..99997] 
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RENTPERC 

>>ENQ: Het percentage liefst in 1 of 2 decimalen.<< 

(13.16) ($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 

(13.17) Kunt u zeggen in welke klasse het rentepercentage valt. Is dat:-> 

1. minder dan 3%, 

2. tussen 3 en 3,99%, 

3. tussen 4 en 4,99%, 

4. tussen 5 en 5,99%, 

5. tussen 6 en 6,99%, 

6. of 7 % of meer? 

 

RENTEKL2 

(13.18) Is dat dan: --> 

1. tussen 7 en 7,99%, 

2. tussen 8 en 8,99%, 

3. tussen 9 en 9,99%, 

4. tussen 10 en 10,99%, 

5. tussen 11 en 11,99%, 

6. of 12% of meer? 
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14 Koopwoning was huurwoning 

OMHUKOOP 

(14.1) Bent u vroeger huurder van deze woning geweest? 

1. Ja  

2. 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, 

2. of een particulier, makelaar, belegger? 

3. Geen van deze  

 

RGKOCH1 .... RGKOCH9 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(14.4) Om welke reden of redenen heeft u indertijd de woning gekocht? 

1. Geen jaarlijkse huurverhoging  

2. Profiteert van waardestijging huis  

3. Verwerf eigen bezit  

4. Kan mijn woning zelf onderhouden  

7. Kon een koopsubsidie krijgen  

8. Kopen is goedkoper dan huren  

9. Andere redenen  

 

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] 

 

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, 

2. een corporatie, woningbouwvereniging, gemeentelijk huurbedrijf,  

3. of van een particuliere verhuurder, makelaar of belegger? 

4. Geen van deze  
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15 Onderhoud woning 

ISOENERG 

(15.1) 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  

2. Nee  

 

ONDERH 

(15.2) Onderhoudswerkzaamheden zoals bijvoorbeeld schilderwerk, onderhoud aan 

CV of warmwaterinstallatie en reparatie van dak, goten of houtwerk? 

1. Ja  

2. Nee  

 

BOUWTECH 

(15.3) 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  

2. Nee  

 

NIEUWVZN 

(15.4) 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  

2. Nee  

 

VERFRAAI 

(15.5) 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  

2. Nee  

 

GEMSDEEL 

(15.6) 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  

2. 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  
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GEENONDH 

(15.7) 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  

2. Onvoldoende geld beschikbaar  

3. De woning wordt gesloopt  

4. De woning wordt gerenoveerd  

5. Verhuisplannen  

6. Geen overeenstemming binnen de vereniging van eigenaren (VVE) 

7. Geen overeenstemming met buren  

8. Andere reden  

 

WIEUITV1 .... WIEUITV5 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(15.8) Door wie zijn de genoemde werkzaamheden aan uw woning verricht. Was 

dat:-> 

1. uzelf, familie en/of vrienden, 

2. een bedrijf in uw opdracht, 

3. een bedrijf of dienst in opdracht van vereniging van eigenaren, 

4. of een bedrijf of dienst in opdracht van de verhuurder of de  

verhuurder zelf? 

5. Geen van deze  

 

KOSTONDH 

(15.9) Kunt u globaal aangeven welk bedrag u de afgelopen 12 maanden voor alle 

werkzaamheden die aan uw woning zijn verricht heeft uitgegeven?  

1. Niets  

2. Minder dan 350 euro  

3. 350 tot 1000 euro  

4. 1000 tot 2500 euro  

5. 2500 tot 10.000 euro  

6. 10.000 euro of meer  

 

PLANONDH 

(15.10) Heeft u momenteel plannen om het komende jaar werkzaamheden aan uw 

woning te verrichten of te laten verrichten? 

1. Ja  

2. Nee  
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16 Tevredenheid huidige woning 

TWONING 

(16.1) Hoe tevreden bent u met uw huidige woonruimte/woning. Is dat:-> 

1. zeer tevreden, 

2. tevreden, 

3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden, 

4. ontevreden, 

5. of zeer ontevreden? 

 

HECHTWN 

(16.2) Hoe gehecht bent u aan uw huidige woonruimte/woning. Is dat:-> 

1. zeer gehecht, 

2. gehecht, 

3. niet gehecht, 

4. of helemaal niet gehecht? 

 

TINDELIN 

(16.3) 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, 

2. mee eens, 

3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens, 

4. mee oneens,  

5. of helemaal mee oneens? 

 

TTEKLEIN 

(16.4) De woonruimte/woning is te klein? 

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens  

 

TTEGROOT 

(16.5) De woonruimte/woning is te groot? 

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens  

 

TONDERHO 

(16.6) De woonruimte/woning is slecht onderhouden. Bent u het hier:-> 

1. helemaal mee eens, 

2. mee eens, 

3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens, 

4. mee oneens,  

5. of helemaal mee oneens? 
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SFEER 

(16.7) De woonruimte/woning ademt een goede sfeer? 

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens  

 

ONVBUIT 

(16.8) Ik heb onvoldoende buitenruimte, zoals terras of tuin, bij mijn 

woonruimte/woning? 

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens  

 

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 << 

(16.9) 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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17 Huidige woonomgeving 

TWOONOMG 

(17.1) De volgende vragen gaan over uw huidige woonomgeving. 

Hoe tevreden bent u met uw huidige woonomgeving. Is dat:-> 

1. zeer tevreden, 

2. tevreden, 

3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden, 

4. ontevreden, 

5. of zeer ontevreden? 

 

TBEBOUW 

(17.2) De bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk. Bent u het hier:-> 

1. helemaal mee eens, 

2. mee eens, 

3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens, 

4. mee oneens, 

5. of helemaal mee oneens? 

 

TVERVELE 

(17.3) Het is vervelend om in deze buurt te wonen? 

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens   

 

BRTVHMOG 

(17.4) Als het mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen? 

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens  

 

TGEHECHT 

(17.5) Ik ben gehecht aan deze buurt? 

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens  

 

BRTTHUIS 

(17.6) Ik voel mij thuis in deze buurt? 

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens  
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OBEKLAD 

(17.7) Bekladding van muren en/of gebouwen? 

1. Vaak  

2. Soms  

3. (Bijna) nooit  

 

OVERNIEL 

(17.8) Vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes? 

1. Vaak  

2. Soms  

3. (Bijna) nooit  

4. N.v.t., geen telefooncellen, bus- of tramhokjes in de buurt  

 

OROMMEL 

(17.9) Rommel op straat? 

1. Vaak  

2. Soms  

3. (Bijna) nooit  

 

OHPOEP 

(17.10) Hondenpoep op straat? 

1. Vaak  

2. Soms  

3. (Bijna) nooit  

 

OBUREN 

(17.11) In welke mate ondervindt u overlast door directe buren? 

1. Vaak  

2. Soms  

3. (Bijna) nooit  

 

OBRTBEW 

(17.12) In welke mate ondervindt u in deze buurt overlast door omwonenden? 

1. Vaak  

2. Soms  

3. (Bijna) nooit  

 

OJONG 

(17.13) In welke mate ondervindt u in deze buurt overlast door jongeren? 

1. Vaak  

2. Soms  

3. (Bijna) nooit  

 

OGELUID 

(17.14) In welke mate ondervindt u in deze buurt vormen van geluidsoverlast? 

1. Vaak  

2. Soms  

3. (Bijna) nooit  

 

OSTANK 

(17.15) In welke mate ondervindt u in deze buurt vormen van stank, stof en/of 

vuil? 

1. Vaak  

2. Soms  

3. (Bijna) nooit  
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OVERKEER 

(17.16) In welke mate ondervindt u in deze buurt last van het verkeer? 

1. Vaak  

2. Soms  

3. (Bijna) nooit  

 

CONBUUR1 

(17.17) 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, 

2. mee eens, 

3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens, 

4. mee oneens, 

5. of helemaal mee oneens? 

 

CONBUUR2 

(17.18) Ik heb veel contact met andere buurtbewoners? 

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens  

 

LEEFBARH 

(17.19) Ik voel mij mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt? 

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens  

 

BRTPRET 

(17.20) In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om? 

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens  

 

SAAMHOR 

(17.21) Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid? 

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens  

 

MENSKEN 

(17.22) Mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks? 

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens  
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TBEVSAMS 

(17.23) Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt? 

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens  

 

BRTVERKR 

(17.24) Ik vind de verkeerssituatie in deze buurt veilig? 

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens  

 

BRTVEILG 

(17.25) Ik ben bang in deze buurt om lastiggevallen of beroofd te worden?  

1. Helemaal mee eens  

2. Mee eens  

3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  

4. Mee oneens  

5. Helemaal mee oneens  

 

BrtVA 

(17.26) Vindt u dat de buurt waarin u woont het AFGELOPEN jaar erop vooruit of 

achteruit is gegaan? 

1. Vooruit  

2. Achteruit  

3. Gelijk gebleven  

 

BRTZVA 

(17.26) Denkt u dat u de buurt waarin u woont het KOMENDE jaar erop vooruit of 

achteruit zal gaan? 

1. Vooruit  

2. Achteruit  

3. Zal gelijk blijven  

 

WNPLNU 

(17.27) De volgende vragen gaan over uw woonplaats. 

Vindt u dat uw woonplaats het AFGELOPEN jaar erop vooruit of achteruit is gegaan? 

1. Vooruit  

2. Achteruit  

3. Gelijk gebleven  

 

WNPLTOE 

(17.28) Denkt u dat uw woonplaats het KOMENDE jaar erop vooruit of achteruit zal 

gaan? 

1. Vooruit  

2. Achteruit  

3. Zal gelijk blijven  

2. Ja, soms  

3. Nee  

4. Zijn er niet  
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HECHTPL 

(17.29) In welke mate bent u gehecht aan uw woonplaats. Is dat:-> 

1. zeer gehecht, 

2. gehecht, 

3. niet gehecht, 

4. of helemaal niet gehecht? 
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18 Voorzieningen in de wijk 

 

WINKELS  

>>ENQ: Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid 

daarover.<< 

(18.1) Hoe tevreden bent u over de winkels voor de dagelijkse boodschappen bij u 

in de buurt. Is dat:-> 

1. zeer tevreden, 

2. tevreden, 

3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden, 

4. ontevreden, 

5. of zeer ontevreden? 

 

BRTWIN  

(18.2) STEL VAST: Maakt u gebruik van deze winkels? 

1. Ja, regelmatig 

2. Ja, soms 

3. Nee 

4. Zijn er niet 

 
PARKEER 

>>ENQ: Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid 

daarover.<< 

(18.3) Hoe tevreden bent u over de openbare parkeergelegenheid bij u in de buurt. 

Is dat:-> 

1. zeer tevreden, 

2. tevreden, 

3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden, 

4. ontevreden, 

5. of zeer ontevreden? 

 

BRTPARKG 

(18.4) STEL VAST: Maakt u regelmatig gebruik van deze parkeergelegenheid? 

1. Ja  

2. Nee  

3. Is er niet  

 

HALTES 

>>ENQ: Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid 

daarover. << 

(18.5) Hoe tevreden bent u over het openbaar vervoer bij u in de buurt. Is dat:-> 

1. zeer tevreden, 

2. tevreden, 

3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden, 

4. ontevreden, 

5. of zeer ontevreden? 
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GEBRHALT 

(18.6) STEL VAST: Maakt u regelmatig gebruik van het openbaar vervoer bij u in de 

buurt? 

1. Ja  

2. Nee  

3. Is er niet  

 

GROEN 

>>ENQ: Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid 

daarover.<< 

(18.7) Hoe tevreden bent u over het groen bij u in de buurt. Is dat:-> 

1. zeer tevreden, 

2. tevreden, 

3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden, 

4. ontevreden, 

5. of zeer ontevreden? 

 

JONGEREN 

>>ENQ: Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid 

daarover.<< 

(18.8) 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, 

2. tevreden, 

3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden, 

4. ontevreden, 

5. of zeer ontevreden? 

 

BRTJONGG 

(18.9) STEL VAST: Wordt door uw kind(eren) regelmatig gebruik gemaakt van deze 

voorzieningen voor jongeren?  

1. Ja  

2. Nee  

3. Zijn er niet  

 

SCHOLEN 

>>ENQ Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid 

daarover.<< 

(18.10) Hoe tevreden bent u over de basisscholen die bij u in de buurt aanwezig 

zijn. Is dat:-> 

1. zeer tevreden, 

2. tevreden, 

3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden, 

4. ontevreden, 

5. of zeer ontevreden? 

 

BRTBASIG 

(18.11) STEL VAST: Gaat (een of meer van) uw kind(eren) naar een basisschool in 

deze buurt? 

1. Ja  

2. Nee  

3. Zijn er niet  
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SPEELGEL 

>> Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid 

daarover.<< 

(18.12) Hoe tevreden bent u over de speelgelegenheid voor jonge kinderen die bij 

u in de buurt aanwezig is. Is dat:-> 

1. zeer tevreden, 

2. tevreden, 

3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden, 

4. ontevreden, 

5. of zeer ontevreden? 

 

BRTSPEEG 

(18.13) STEL VAST: Wordt van deze speelgelegenheid gebruik gemaakt door uw 

kind(eren)? 

1. Ja  

2. Nee  

3. Zijn er niet  

 

CRECHES 

>>ENQ: Als voorzieningen niet aanwezig zijn, dan gaat het om de tevredenheid 

daarover. << 

(18.14) Hoe tevreden bent u over de kinderdagverblijven, crèches en/of 

peuterspeelzalen die bij u in de buurt aanwezig zijn. Is dat:-> 

1. zeer tevreden, 

2. tevreden, 

3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden, 

4. ontevreden, 

5. of zeer ontevreden? 

 

BRTCRECG 

(18.15) STEL VAST: Maakt u gebruik van een kinderdagverblijf, crèche of 

peuterspeelzaal in deze buurt? 

1. Ja  

2. Nee  

3. Zijn er niet  
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19 Verhuizingen in de afgelopen twee jaar 

JRKOMWON 

(19.1) De volgende vragen gaan over verhuizen. 

Sinds welk jaar woont u op dit adres? 

[1900..2009] 

 

VOOR2006 

(19.2) Kunt u dan zeggen of het voor of na <MndJrSysdate-2> was? 

1. Voor <MndJrSysdate-2> 

2. Na <MndJrSysdate-2> 

 

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  

 

AANTVERH 

(19.3) Hoe vaak bent u sinds <MndJrSysdate-2> binnen Nederland verhuisd? 

[1..97] 

 

ZELFDEHH 

(19.4) Was de samenstelling van het huishouden vóór de ($1laatste) verhuizing 

hetzelfde als nu, d.w.z. hetzelfde aantal personen én dezelfde personen? 

1. Ja  

2. Nee  

 

SAMHHVV 

(19.5) Bestond uw huishouden voor de verhuizing uit:-> 

1. een alleenstaande, 

2. een echtpaar of vaste partners zonder thuiswonende kinderen, 

3. een echtpaar of vaste partners met thuiswonende kind(eren), 

4. een echtpaar of vaste partners met thuiswonende kind(eren) en met  

    een of meer anderen, 

5. een echtpaar of vaste partners met een of meer anderen, 

6. één ouder met een of meer thuiswonende kinderen, 

7. één ouder met een of meer thuiswonende kinderen en met een of meer anderen, 

8. of een andere samenstelling? 

 

OP_HHK 

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

het gezin)? 

1. Ja  

2. Nee  
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VAGVV 

(19.7) 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  

2. Andere woonplaats  

3. Geen voorkeur  

 

WNPAGVV 

>> ENQ: Noteer de belangrijkste reden.<< 

(19.8) Waarom bent u uiteindelijk niet in deze woonplaats gaan wonen? 

1. Kon geen woning vinden  

2. Woningen te duur  

3. Kwaliteit woningen niet goed  

4. Wachttijd voor de woning(en) te lang  

5. Geen aanbod ouderenwoningen  

6. Geen aanbod starterswoningen  

7. Te weinig activiteiten ondernomen  

8. Andere reden  

 

BEWUST 

(19.9) Heeft u in eerste instantie bewust gekozen voor deze woning of voor deze 

buurt? 

1. Voor deze woning  

2. Voor deze buurt  

3. Voor deze buurt en deze woning  

4. Nee (hier kon ik het eerste in) 

 

VORBUURT 

(19.10) Stond uw vorige woning ook in deze buurt? 

1. Ja  

2. Nee, woonde elders in Nederland  

3. Nee, woonde in het buitenland  

 

VLAND 

(19.11) In welk land woonde u voor de verhuizing? 

<Codeermodule landen> 

 

REDVERH1 

(19.12) Bent u naar uw huidige adres verhuisd vanwege:-> 

1. huwelijk of samenwonen, 

2. scheiding of beëindiging relatie  

3. of omdat u zelfstandig bent gaan wonen? 

4. Geen van deze  

 

REDNVH1 .... REDNVH7 

>>ENQ: meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(19.13) Bent u naar uw huidige adres verhuisd vanwege:-> 

1. gezondheid of behoefte aan zorg, 

2. studie, 

3. werk, 

4. uw vorige woning, 

5. de woonomgeving of woonbuurt van uw vorige woning, 

6. omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wilde wonen, 

7. en/of een andere reden?  
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BELANGRD 

(19.14) Wat was voor u de belangrijkste reden, was dat:-> 

1. ($4 gezondheid of behoefte aan zorg,) 

2. ($5 studie,) 

3. ($6 werk,) 

4. ($7 uw vorige woning,) 

5. ($8 de woonomgeving of woonbuurt van uw vorige woning,) 

6. ($9 omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wilde wonen,) 

7. ($10 een andere reden) ? 

 

WERKNV 

(19.15) Was werk een reden om van woning te veranderen, omdat:-> 

1. u of uw partner van werkkring veranderde, 

2. omdat u of uw partner dichter bij het werk wilde wonen, 

3. of omdat u of uw partner aan huis wilde werken? 

4. Andere reden  

 

WONINGNV 

>>ENQ: Noteer belangrijkste reden.<< 

(19.16) Was uw vorige woning een reden voor verhuizing, omdat:-> 

1. deze woning te klein was, 

2. deze woning te groot was, 

3. u een woning wilde huren, 

4. u een woning wilde kopen, 

5. u een tuin wilde, 

6. u geen tuin meer wilde, 

7. u een ander type woning wilde, bijvoorbeeld een appartement in 

    plaats van een eengezinswoning, 

8. de woning slecht was geïsoleerd voor warmte of geluid, 

9. of omdat woning slecht was onderhouden? 

10. Andere reden  

 

OMGVV1 .... OMGVV16 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(19.17) Waarom was de woonomgeving bij uw vorige woning reden voor 

verhuizing? 

1. De soort bebouwing  

2. Het slechte onderhoud van de buurt  

3. De onveiligheid van de buurt als gevolg van criminaliteit  

4. Overlast van de bewoners  

5. (Veranderende) buurtsamenstelling  

6. Overlast van stank  

7. Overlast van lawaai  

8. Overlast van stof  

9. Overlast van (zwerf) vuil  

10. Bekladding of vernieling  

11. Te weinig voorzieningen  

12. Te weinig groenvoorzieningen  

13. Onveiligheid van het verkeer? 

14. Slechte bereikbaarheid (openbaar vervoer/uitvalswegen) 

15. Teveel parkeerdruk  

16. Andere reden  
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REDOUDWO1 .... REDOUDWO16 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(19.18) Waarom bent u in een woning speciaal bedoeld voor ouderen gaan wonen? 

1. Vorige woning was te groot  

2. De woonkamer van de vorige woning was niet zonder traplopen bereikbaar  

3. Vanuit de woonkamer waren de keuken, het toilet, de badkamer 

en tenminste 1 slaapkamer niet zonder traplopen bereikbaar  

4. Vorige woning moeilijk aanpasbaar  

5. (Regelen van) het huishouden te zwaar werd  

6. Onderhoud van de tuin te zwaar werd  

7. Behoefte aan diensten of voorzieningen voor ouderen  

(zoals maaltijdservice of recreatiezaal) 

8. Behoefte aan zorg (zoals persoonlijke verzorging of verpleegkundige hulp) 

9. Lichamelijke beperkingen  

10. Algemene gezondheidstoestand  

11. Bang voor de gezondheid als er niemand in de buurt is (behoefte aan alarmbel) 

12. Bang om alleen thuis te zijn  

13. Wil bij leeftijdsgenoten wonen  

14. Eenzaamheid  

15. Woning was beschikbaar/werd aangeboden  

16. Anders   
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20 Kenmerken vorige woning 

VEIG 

(20.1) Was u of een van de leden van uw huishouden eigenaar van de woning of 

huurde u de woning? 

1. Eigenaar (koopwoning) 

2. Huurder (huurwoning) 

 

VMEDEEIG 

(20.2) Betaalde u of een van de leden van uw huishouden huur voor deze woning of 

woonruimte? 

1. Ja  

2. Nee  

3. Huishouden woonde gratis  

 

VSOORTWO 

(20.3) 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, 

2. een flat, etagewoning, appartement, maisonnette, bovenwoning, benedenwoning, 

3. een boerderij, woning met tuindersbedrijf, 

4. een woning met winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte, 

5. of een wooneenheid met gezamenlijk gebruik van keuken of toilet? 

6. Geen van deze  

 

VSOORTWR 

(20.4) In wat voor soort woonruimte woonde u. Was dit:-> 

1. een deel van een woning, 

2. een kamer verhuurpand, 

3. een verpleegsters- of studentenhuis, 

4. of een verzorgings- of verpleeghuis? 

 

VAARDADR 

(20.5) Was dit dan:-> 

1. een recreatie- of vakantiewoning, 

2. een woonkeet, 

3. een woonwagen, caravan, 

4. een woonboot, woonschip, varend schip? 

5. Geen van deze  

 

VTYPWON 

(20.6) Uw vorige woning, was dat:-> 

1. een vrijstaande eengezinswoning, 

2. een 2 onder 1 kap woning, 

3. een hoekwoning, 

4. een tussenwoning, 

5. of een flat, appartement, maisonnette, etage-,boven- of benedenwoning? 

6. Geen van deze  
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VSRTFLAT 

(20.7) Had uw vorige woning:-> 

1. een eigen opgang of ingang aan straat, 

2. een voordeur in een gedeeld portiek, 

3. of een voordeur aan een al dan niet overdekte galerij? 

 

VLIFT 

(20.8) Was er in het gebouw een personenlift aanwezig? 

1. Ja  

2. Nee  

 

VBJAAR 

>>ENQ: zo exact mogelijk, zo nodig laten schatten.<< 

(20.9) In welk jaar was uw VORIGE woning gebouwd? 

[1000..2009] 

 

VKAMERS 

(20.10) Hoeveel kamers waren er in uw vorige woning. Daarbij tellen de woon-, 

slaap- en studeer of werkkamers mee? 

[1..99] 

 

VGROTER 

(20.11) Was uw vorige woning qua oppervlakte:-> 

1. groter, 

2. vrijwel even groot, 

3. of kleiner dan uw huidige woning? 

 

VEXTTOE 

(20.12) Was het bij uw vorige woning mogelijk om zonder traplopen de woonkamer 

vanaf de straat te bereiken? 

1. Ja  

2. Nee  

 

VGLKVLS 

(20.13) 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  

2. Nee  

 

KENENLAB  

>>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.<< 

(20.14) Bent u bekend met het energielabel? 

1. Ja  

2. Nee  

 

LABOPSTEL 

(20.15) Heeft u ten behoeve van de verkoop van uw vorige woning een 

energielabel voor de woning laten opstellen? 

1. Ja  

2. Nee  
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GEENLAB 

>>ENQ: EPA is het Energie Prestatie Advies.<< 

(20.16) Waarom heeft u dit niet gedaan. Was dat omdat:-> 

1. de makelaar het afraadde, 

2. de koper het niet nodig vond, 

3. u al in het bezit was van een geldig EPA advies, 

4. u al een energielabel had laten opstellen, 

5. u er niet aan gedacht had, 

6. of omdat u niet wist dat het moest? 
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21 Huurprijs vorige woning 

VHUVERH 

(21.1) Wie was de verhuurder van uw vorige woonruimte/woning. Was dat:-> 

1. een corporatie, woningbouwvereniging of gemeentelijk 

woonbedrijf,  

2. het rijk, de provincie of het waterschap, 

3. een pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij, belegger of een makelaar, 

4. of een particulier persoon? 

5. Geen van deze  

 

VPERHUUR 

(21.2) Betaalde u de huur:- > 

1. per maand, 

2. per 4 weken, 

3. per week, 

4. of over een andere periode? 

 

VHUUR 

>>ENQ: Betaalde geen huur = code 0.<< 

(21.3) ($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] 

 

VKSTH1 .... VKSTH4 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(21.4) ($5 Waren in dit huurbedrag kosten inbegrepen voor)/($6 Had u in uw 

vorige woning kosten voor):-> 

1. water, 

2. verwarming, 

3. of overige kosten? 

4. Geen van deze   
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22 Verkoopprijs vorige woning 

VKOOP 

(22.1) ($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 

>>ENQ: * Het gaat om het aankoopbedrag en niet om het geleende bedrag. 

* LET OP: Noteren in guldens mag.<< 

(22.2) Kunt u aangeven voor welke prijs u uw vorige woning heeft gekocht?  

[0..99999997] 

 

AANKPRSV MUNT 

(22.3) STEL VAST: Zijn dit euro’s of guldens? 

1. Euro’s  

2. Guldens  
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23 Vrijkomen vorige woning 

VBESCHIK 

>>ENQ: Wanneer de woning eerst gerenoveerd werd, was deze niet beschikbaar 

voor nieuwe bewoners.<< 

(23.1) Was uw vorige woning na uw vertrek beschikbaar voor nieuwe bewoners? 

1. Ja  

2. Nee  

 

VNTBESCH 

(23.2) Waarom was uw vorige woning niet beschikbaar voor nieuwe bewoners. Was 

dat omdat: 

1. er een of meer personen achter bleven, 

2. de woning werd afgebroken, 

3. de woning werd gerenoveerd, 

4. of omdat de woning voor andere doeleinden dan bewoning werd gebruikt? 

5. Andere reden  

 

JRWOONV 

>>ENQ: * Afronden op hele jaren. 

               * Minder dan 6 maanden = 0 jaar.<< 

(23.3) Hoeveel jaar heeft u in uw vorige woning gewoond? 

[0..97] 
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24 Verhuiswens en verhuisreden 

VERHWENS 

(24.1) Wilt u binnen 2 jaar verhuizen? 

1. Beslist niet  

2. Eventueel wel, misschien  

3. Zou wel willen, kan niets vinden  

4. Beslist wel  

5. Ik heb reeds andere huisvesting/woning gevonden  

 

NIETVH1 .... NIETVH12  

>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(24.2) Wat is de reden dat u niet wilt verhuizen?  

1. Ik ben tevreden met mijn woning  

2. Ik ben tevreden met mijn woonomgeving  

3. Ik wil niet weg uit deze buurt  

4. Ik verbouw liever  

5. Verhuizen kost teveel  

6. Ik woon hier nog niet zo lang  

7. Ik kan (waarschijnlijk) geen geschikte woning vinden  

8. Huizenmarkt is momenteel ongunstig  

9. Ik wil nog thuis blijven wonen  

10. Ik wil dichtbij mijn werk, bedrijf of studie blijven wonen  

11. Ik ben te oud om te verhuizen  

12. Anders, namelijk  

 

ANDRDNVH 

(24.3) STEL VAST: Andere reden. 

TEKSTVELD [1..80] 

 

GEDWVERH 

(24.4) Denkt u binnen 2 jaar te moeten verhuizen? 

1. Ja  

2. Nee  

 

 

TERMIJN 

(24.5) ($1 Wilt)/($2 Gaat)/($3 Moet) u verhuizen:-> 

1. binnen een half jaar, 

2. over een half jaar tot een jaar, 

3. of over 1 tot 2 jaar? 
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NIVIN1 .... NIVIN10 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(24.6) Waarom kunt u niets vinden? 

1. Aangeboden woning(en) te duur  

2. Geen aanbod is in de plaats/buurt waar u wilt wonen  

3. Kwaliteit woningen niet goed  

4. Wachttijd voor woningen te lang  

5. Geen aanbod ouderenwoningen  

6. Geen aanbod starterswoningen  

7. Nog geen woning(en) in het aanbod gezien of aangeboden gekregen  

8. In afwachting verkoop huidige woning  

9. Te weinig activiteiten ondernomen  

10. Andere reden  

 

REDNBLIJF 

>>ENQ: Als OP moet verhuizen vanwege sanering (bijv. sloop), toets dan code 2 

‘nee’ in.<< 

(24.7) 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  

2. Nee  

 

SAMHHNV 

(24.8) 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  

2. Nee  

 

GGROOTHH 

(24.9) Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen zal uw huishouden na de 

verhuizing naar verwachting bestaan? 

[1..99] 

 

TOEKHH 

(24.10) Hoe zal het huishouden er na de verhuizing uitzien. Is dit:-> 

1. een echtpaar of vaste partners zonder thuiswonende kinderen, 

2. een echtpaar of vaste partners met thuiswonende kind(eren), 

3. een echtpaar of vaste partners met thuiswonende kind(eren) en met  

    een of meer anderen, 

4. een echtpaar of vaste partners met een of meer anderen, 

5. één ouder met een of meer thuiswonende kinderen, 

6. één ouder met een of meer thuiswonende kinderen en met een of meer anderen, 

7. of een andere samenstelling? 

 

OPTOEKHH 

(24.11) ($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  

2. Nee  
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RELATOEK 

(24.12) ($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), 

2. ($6 $8 kind van een van beide partners/ouder,) 

3. (schoon)vader/moeder van een van de partners / ouder, 

4. schoonzoon /schoondochter van een van de partners / ouder, 

5. overige familie van een van de partners / ouder, 

6. of geen familie van een van de partners / ouder? 

 

TTEKENC 

(24.13) Bent u (of uw eventuele partner) (straks) ondertekenaar of 

medeondertekenaar van het huur- of koopcontract? 

1. Ja  

2. Nee  

 

INTREK 

(24.14) Wilt u verhuizen naar een lege woning of trekt u bij iemand in? 

1. Naar een lege woning  

2. Trekt bij iemand in  

 

TPERSOMS 

(24.15) Is de reden voor verhuizing:-> 

1. huwelijk of samenwonen, 

2. scheiding, 

3. of omdat u zelfstandig wilt gaan wonen? 

4. Geen van deze  

 

REDN1 .... REDN7 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(24.16) Gaat u verhuizen vanwege:-> 

1. gezondheid of behoefte aan zorg, 

2. studie, 

3. werk, 

4. uw woning, 

5. uw woonomgeving of woonbuurt, 

6. omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wil wonen, 

7. en/of een andere reden?  

 

VOORREDN 

(24.17) Wat is voor u de belangrijkste reden om te gaan verhuizen, is dat:-> 

1. ($9 gezondheid of behoefte aan zorg,) 

2. ($10 studie,) 

3. ($11 werk,) 

4. ($12 uw woning,) 

5. ($13 de woonomgeving of woonbuurt,) 

6. ($14 omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wil wonen,) 

7. ($15 een andere reden) ? 
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WERKN 

(24.18) Is werk een reden om te verhuizen, omdat:-> 

1. u of uw partner van werkkring verandert of gaat veranderen, 

2. omdat u of uw partner dichter bij het werk wil wonen, 

3. of omdat u of uw partner aan huis wil werken? 

4. Andere reden  

 

WONINGN 

>>ENQ: Noteer belangrijkste reden.<< 

(24.19) Is uw huidige woning een reden voor verhuizing, omdat:-> 

1. deze woning te klein is, 

2. deze woning te groot is, 

3. u een woning wilt huren, 

4. u een woning wilt kopen, 

5. u een tuin wilt, 

6. u geen tuin meer wilt, 

7. u een ander type woning wilde, bijvoorbeeld een appartement in 

    plaats van een eengezinswoning, 

8. uw woning slecht was geïsoleerd voor warmte of geluid, 

9. of omdat uw woning slecht is onderhouden? 

10. Andere reden  

 

BUURTN 

(24.20) Wat is het belangrijkste aspect van uw huidige woonbuurt om te 

verhuizen? 

1. De soort bebouwing  

2. Het slechte onderhoud van de buurt  

3. De onveiligheid van de buurt als gevolg van criminaliteit  

4. Overlast van de bewoners  

5. (Veranderende) buurtsamenstelling  

6. Overlast stank  

7. Overlast lawaai  

8. Overlaststof  

9. Overlast (zwerf) vuil  

10. Bekladding of vernieling  

11. Onvoldoende voorzieningen  

12. Onvoldoende groenvoorzieningen  

13. Onveiligheid verkeer  

14. Slechte bereikbaarheid (openbaar vervoer, uitvalswegen) 

15. Teveel parkeerdruk (kan auto niet kwijt in de buurt) 

16. Andere reden  
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25 Kenmerken gewenste woning 

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.<< 

 

GSOORTWO 

(25.1) Wat voor soort woning/woonruimte ($1 zoekt u/ $2 heeft u gevonden). Is 

dit:-> 

1. eengezinswoning, vrijstaand, twee onder een kap, villa, bungalow, landhuis, 

2. flat, etagewoning, appartement, maisonnette, bovenwoning, benedenwoning, 

3. boerderij, woning met tuindersbedrijf, 

4. woning met winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte, 

5. wooneenheid met gezamenlijk gebruik van keuken of toilet, 

6. woonruimte met voorzieningen (b.v. keuken, badgelegenheid) die u met andere 

leden van een zogenaamde woongroep deelt, 

7. woning die voorzieningen deelt, zoals b.v. was- en drooggelegenheid of 

hobbyruimte met andere woningen uit het project (centraal wonen) 

8. of geen van deze? 

 

GSRTWONR 

(25.2) ($1 Zou u dan willen  / $2 Gaat u dan) wonen in :-> 

1. een deel van een woning, 

2. een kamer verhuurpand, 

3. een verpleegsters- of studentenhuis, 

4. of een verzorgings- of verpleeghuis? 

 

GANDSRT 

(25.3) Of is dit dan:-> 

1. een recreatie- of vakantiewoning, 

2. een woonkeet, 

3. een woonwagen, caravan, 

4. een woonboot, woonschip, varend schip? 

5. Geen van deze  

 

GOUDWON 

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

1. Ja  

2. Nee  

 

GSrtOudW 

(25.5) ($1 Wat voor een soort ouderenwoning wenst u)/ 

($2 Wat voor een soort ouderenwoning hebt u gevonden)? 

1. Ouderenwoning, bejaardenwoning, seniorenwoning  

2. Aanleunwoning  

3. Serviceflat  

4. Woonzorgcomplex  

5. Bejaardenoord, verzorgingshuis, verzorgingsflat  

6. Andere woonvorm  
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GCOMPLEX 

>>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<< 

(25.6) ($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  

2. In complex  

3. Geen voorkeur  

 

VZCOMPL1 .... VZCOMPL5 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(25.7) ($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, 

2. een receptie, 

3. een recreatiezaal, 

4. een restaurant of gezamenlijke eetzaal waar een warme maaltijd 

    kan worden genuttigd? 

5. Geen van deze  

 

GZORGKAM 

(25.8) ($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  

2. Nee  

 

GALARMBK 

(25.9) ($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  

2. Nee  

 

GOUDWZLF 

(25.10) ($1 Wilt / $2 Gaat) u zelfstandig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften, 

zoals verzorging van de maaltijden, schoonmaken, lichamelijke verzorging, 

eventueel verpleging? 

1. Ja  

2. Nee  

 

WOFLATT1 

(25.11) ($1 Zoekt u naar)/($2 Is de gevonden woning):-> 

1. een vrijstaande eengezinswoning, 

2. 2 onder 1 kap woning, 

3. hoekwoning, 

4. of tussenwoning? 

5. Geen van deze  
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TUINT 

(25.12) ($1 Zoekt u naar)/($2 Is de gevonden woning):-> 

1. een woning met tuin, 

2. of een woning zonder tuin? 

 

GHFDWVER 

>>ENQ: * Begange grond = code 0. 

* Geen voorkeur = code 77.<< 

(25.13) ($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 

(25.14) ($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  

2. Nee  

 

HUURKOOP 

(25.15) ($1 Bent u op zoek naar een huurwoning of naar een koopwoning)/ 

($2 Heeft u de gevonden woning gehuurd of gekocht)? 

1. Huurwoning  

2. Koopwoning  

3. ($1 Beide/maakt niet uit) 

 

HRKPVRK 

(25.16) Gaat uw voorkeur uit naar een huurwoning of koopwoning? 

1. Huurwoning  

2. Koopwoning  

 

AFTREK 

(25.17) 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  

2. Ja, waarschijnlijk wel  

3. Nee, waarschijnlijk niet  

4. Nee, zeker niet  

 

EIGENGLD 

(25.18) Bent u bereid de woning deels met eigen geld te financieren? 

1. Ja  

2. Nee  

 

INVEST 

(25.19) Hoeveel bent u bereid te investeren  met eigen geld? 

[1..99999997] 

 



 
Definitief | WoON 2009 | 27 januari 2009 

 

Pagina 67 van 100 

GKOOP 

>>ENQ: Eventueel laten schatten.<< 

(25.20) ({$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] 

 

GWOONUIT 

>>ENQ: Eventueel laten schatten.<< 

(25.21) Wat wilt u maandelijks maximaal uitgeven aan hypotheek voor uw woning? 

[1..99997] 

 

HYNETBRU 

(25.22) Is van dit bedrag het belastingvoordeel, voortkomend uit de 

hypotheekrenteaftrek, al afgetrokken? 

1. Ja  

2. Nee  

 

GHUUR 

(25.23) 

>>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] 

 

GIHS 

(25.24) ($1 Wordt voor de gewenste woning huurtoeslag aangevraagd)/ 

($2 Is of wordt voor de gevonden woning huurtoeslag aangevraagd)? 

1. Ja  

2. Nee  

 

HUPRKLAS 

(25.25) ($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  

2. Nee  
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GKAMER 

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

(25.26) ($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 

 

GOPPHFDW 

>>ENQ: Noteer in vierkante meters, zo exact mogelijk, zo nodig laten schatten. 

(25.27) ($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 

 

OPPTOTT 

>>ENQ: * Noteer in vierkante meters, zo exact mogelijk, zo nodig laten schatten. 

* Totale oppervlakte is grofweg lengte * breedte * aantal woonlagen. 

(25.28) ($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] 

 

NWBOUW 

(25.29) ($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  

2. Nee  

 

GBZTRAP 

(25.30) 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  

2. Nee  

 

GINTTOE 

(25.31) 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  

2. Nee  
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GPRIOR1 

(25.32) 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, 

2. de prijs, 

3. of de woning zelf? 

4. Andere wens  

 

GPRIOR2 

(25.33) En daarna? 

1. De ligging  

2. De prijs  

3. De woning zelf  

4. Andere wens  
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26 Particulier opdrachtgeverschap 

PARTOPDR 

(26.1) ($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, 

2. in een wooncomplex samen met anderen, 

3. of geen van beide? 

4. ($1/$3 Weet niet/misschien) 

 

BOUWLANG1 

(26.2) Heeft u ook nog belangstelling als de bouwtijd één jaar langer is dan voor 

een vergelijkbare nieuwbouwwoning van een projectontwikkelaar? 

1. Ja  

2. Nee  

 

KOSTHOOG 

(26.3) Heeft u ook nog belangstelling als de kosten 20% hoger zijn dan voor een 

vergelijkbare nieuwbouwwoning van een projectontwikkelaar? 

1. Ja  

2. Nee  

 

ARCHCAT 

(26.4) ($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  

2. Samen met een architect  

3. Kiezen uit een catalogus  
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27 Gewenste wijk of woonplaats 

GWAAR 

(27.1) ($1 Moet de gewenste woonruimte bij voorkeur liggen)/($2 Ligt de gevonden 

woonruimte):-> 

1. ($1 zeker) in de woonplaats waar u nu woont, 

2. ($1 bij voorkeur in de woonplaats waar u nu woont, maar eventueel 

      in een andere woonplaats,) 

3. ($1 bij voorkeur in een ander woonplaats, maar eventueel 

      in de huidige woonplaats,) 

4. ($1 zeker) in een andere woonplaats in Nederland dan waar u nu  

      woont, 

5. of in het buitenland? 

 

GEIGBRT 

(27.2) ($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, 

2. ($1 bij voorkeur in dezelfde buurt, maar eventueel in een andere buurt,) 

3. ($1 bij voorkeur in een andere buurt, maar eventueel in dezelfde buurt,) 

4. ($1 zeker) in een andere buurt? 

 

GBUURT1  

>>ENQ: * Start de codeermodule door op de spatiebalk te drukken. 

* Indien geen voorkeur toets dan ‘Geen voorkeur’ in. 

* Indien de buurt niet in de lijst wordt gevonden toets dan ‘Geen van deze’ in.<< 

(27.3) In welke buurt dan? 

<Codeermodule buurten> 

 

OMSB1 

(27.3) STEL VAST: Naam van de buurt? 

TEKSTVELD [80] 

 

ANDRBRT1 

(27.4) STEL VAST: Is er nog een andere buurt waar de voorkeur naar uitgaat? 

1. Ja  

2. Nee  

 

GBUURT2 

>>ENQ: * Start de codeermodule door op de spatiebalk te drukken. 

* Indien geen voorkeur toets dan ‘Geen voorkeur’ in. 

* Indien de buurt niet in de lijst wordt gevonden toets dan ‘Geen van deze’ in.<< 

(27.5) In welke buurt dan? 

<Codeermodule buurten> 

 

OMSB2 

(27.6) STEL VAST: Naam van de buurt? 

TEKSTVELD [80] 
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ANDRBRT2 

(27.7) STEL VAST: Is er nog een andere buurt waar de voorkeur naar uitgaat? 

1. Ja  

2. Nee  

 

GBUURT3 

>>ENQ: * Start de codeermodule door op de spatiebalk te drukken. 

* Indien geen voorkeur toets dan ‘Geen voorkeur’ in. 

* Indien de buurt niet in de lijst wordt gevonden toets dan ‘Geen van deze’ in.<< 

(27.8) In welke buurt dan? 

<Codeermodule buurten> 

 

OMSB3 

(27.9) STEL VAST: Naam van de buurt? 

TEKSTVELD [80] 

 

GPLAATS 

(27.10) In welke woonplaats dan? 

<Codeermodule woonplaatsen> 

 

GSPECBR 

>>ENQ: * Start de codeermodule door op de spatiebalk te drukken. 

* Indien geen voorkeur toets dan ‘Geen voorkeur’ in. 

* Indien de buurt niet in de lijst wordt gevonden toets dan ‘Geen van deze’ in.<< 

(27.11) In welke buurt dan? 

<Codeermodule buurten> 

 

OMSSPECB1 

(27.12) STEL VAST: Naam van de buurt? 

TEKSTVELD [80] 

 

ANDSPECBR1 

(27.13) STEL VAST: Is er nog een andere buurt waar de voorkeur naar uitgaat? 

1. Ja  

2. Nee  

 

GSPECBR2 

>>ENQ: * Start de codeermodule door op de spatiebalk te drukken. 

* Indien geen voorkeur toets dan ‘Geen voorkeur’ in. 

* Indien de buurt niet in de lijst wordt gevonden toets dan ‘Geen van deze’ in.<< 

(27.14) In welke buurt dan? 

<Codeermodule buurten> 

 

OMSSPECB2 

(27.15) STEL VAST: Naam van de buurt? 

TEKSTVELD [80] 

 

ANDSPECBR2 

(27.16) STEL VAST: Is er nog een andere buurt waar de voorkeur naar uitgaat? 

1. Ja  

2. Nee  
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GSPECBR3 

>>ENQ: * Start de codeermodule door op de spatiebalk te drukken. 

* Indien geen voorkeur toets dan ‘Geen voorkeur’ in. 

* Indien de buurt niet in de lijst wordt gevonden toets dan ‘Geen van deze’ in.<< 

(27.17) In welke buurt dan? 

<Codeermodule buurten> 

 

OMSSPECB3 

(27.18) STEL VAST: Naam van de buurt? 

TEKSTVELD [80] 

 

ALTERBRT 

(27.19) 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, 

2. gaat u  in een andere woonplaats zoeken, 

3. past u uw woonwensen wat betreft de woning aan aan hetgeen u in  

    de buurt/woonplaats kan vinden, 

4. ga u uw huidige huis verbouwen, 

5. of blijft u gewoon zitten? 

 

AANPWW 

(27.20) Op welke manier zou u uw woonwensen aanpassen? 

1. In plaats van een huurwoning een koopwoning zoeken  

2. In plaats van een koopwoning een huurwoning zoeken  

3. Een goedkopere woning zoeken  

4. Een duurdere woning zoeken  

5. Een eengezinswoning zoeken  

6. Een meergezinswoning zoeken  

7. een kleinere woning zoeken  

8. Een grotere woning zoeken  

9. Specifieke wensen/eisen bijstellen (bijv. omvang en 

 ligging tuin, vaste trap naar zolder, ligbad, staat van onderhoud, etc.) 

10. Op een andere manier  

 

GREGIOC 

(27.21) $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? 

TEKSTVELD [80] 
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GPROV 

(27.22) Kunt u aangeven in welke provincie de ($1 gewenste woonruimte bij 

voorkeur moet liggen / $2 woning of woonruimte ligt))? 

1. Groningen  

2. Friesland  

3. Drenthe  

4. Overijssel  

5. Flevoland  

6. Gelderland  

7. Utrecht  

8. Noord-Holland  

9. Zuid- Holland  

10. Zeeland  

11. Noord-Brabant  

12. Limburg  

13. ($1 Geen voorkeur) 

 

GSOORTPL 

(27.23) 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, 

2. naar een dorp of een woonplaats tot 20 duizend inwoners, 

3. naar een kleine stad van 20 tot 50 duizend inwoners, 

4. naar een middelgrote stad van 50 tot 100 duizend inwoners, 

5. naar een grote stad van 100 duizend inwoners of meer, 

6. of heeft u geen voorkeur? 

 

GBUURT 

(27.24) ($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  

2. 1945 t/m 1959  

3. 1960 t/m 1974  

4. 1975 t/m 1989  

5. 1990 t/m 1999  

6. Vanaf 2000  

7. ($1 Geen voorkeur) 

 

GNWBWA 

(27.25) Zou u een woning in een nieuwbouwwijk in overweging nemen? 

1. Zeker niet  

2. Misschien  

3. Zeker wel  

 

GNWBWB 

(27.26) Ligt de gevonden woning in een nieuwbouwwijk? 

1. Ja  

2. Nee  
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GBLOC 

(27.27) ($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, 

2. een bouwlocatie in een bestaande wijk buiten het centrum  

3.  een kleine uitbreiding aan de rand van de woonplaats, 

4. of een grote nieuwbouwwijk? 

 

GLIG 

(27.28) ($1 Moet de gewenste woning bij voorkeur liggen)/ ($2 Ligt de gevonden 

woning):-> 

1. in het centrum, 

2. op 15 minuten of minder lopen van het centrum van de woonplaats, 

3. op meer dan 15 minuten lopen van het centrum, maar niet aan de rand van de 

    woonplaats, 

4. aan de rand van de woonplaats, 

5. of in landelijk gebied met verspreide bebouwing? 

6. ($1 Geen voorkeur) 

 

GBRTTYPW 

(27.29) ($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, 

2. voor het merendeel etagewoningen, 

3. of ongeveer evenveel eengezins- als etagewoningen? 

 

SOORTBRT1 .... SOORTBRT9 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(27.30) Hoe ziet deze buurt er verder uit, is dat:-> 

1. ($3 $5 veel vrijstaande woningen,) 

2. ($3 $5 veel twee-onder-een-kap woningen) 

3. ($3 $5 veel rijwoningen,) 

4. ($4 $5 veel etagewoningen met maximaal 4 verdiepingen,) 

5. ($4 $5 veel flatgebouwen,) 

6. voornamelijk woningen met moderne architectuur, 

7. groen, veel parken, groenstroken en perkjes, 

8. waterrijk, zoals sloten, grachten en open water? 

9. ($1 Geen voorkeur) 

 

AFSBOODS 

(27.31) $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, 

2. tot 5 kilometer, 

3. tot 15 kilometer, 

4. of op grotere afstand? 

5. ($1 Geen voorkeur/maakt niet uit) 
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AFSSCHOOL 

(27.32) $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, 

2. tot 5 kilometer, 

3. tot 15 kilometer, 

4. of op grotere afstand? 

5. ($1 Geen voorkeur/maakt niet uit) 

 

AFSWINKEL 

(27.33) $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, 

2. tot 5 kilometer, 

3. tot 15 kilometer, 

4. tot 30 kilometer  

5. of op grotere afstand? 

6. ($1 Geen voorkeur/maakt niet uit) 

 

AFSSTAD 

(27.34) ($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, 

2. tot 5 kilometer, 

3. tot 15 kilometer, 

4. tot 30 kilometer  

5. of op grotere afstand? 

6. ($1 Geen voorkeur/maakt niet uit) 

 

WELKSTAD 

(27.35) Welke grote stad heeft u daarbij in gedachten? 

<codeermodule woonplaatsen> 
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28 Zoekacties nieuwe woning 

VERHACT 

(28.1) Heeft u het afgelopen half jaar iets ondernomen om aan een andere woning 

te komen. Ook advertenties lezen telt al mee? 

1. Ja  

2. Nee  

 

ZOEKHJR 

(28.2) Bent u al minstens een half jaar actief bezig om een andere woning te 

vinden? 

1. Ja  

2. Nee  

 

ACTIE11 .... ACTIE17 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(28.3) Hebt u zich om een andere woning te vinden ingeschreven bij:-> 

1. een gemeentelijk huisvestingsbureau, 

2. een woningbouwvereniging, 

3. een regionale woningbemiddelaar voor woningbouwcorporaties  

4. een organisatie voor studenten- of ouderenhuisvesting,  

5. een particuliere woningbemiddelaar, 

6. of bij een makelaar, pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij? 

7. Geen van deze  

 

ACTIE21 .... ACTIE25 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(28.4) Hebt u om een andere woning te vinden:-> 

1. geïnformeerd naar bouwkavels of nieuwbouwwoningen, 

2. ingeschreven voor bouwkavels of nieuwbouwwoningen, 

3. een woning van binnen bezichtigd, 

4. of een makelaar ingeschakeld? 

5. Geen van deze  

 

ACTIE31 .... ACTIE36  

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(28.5) Hebt u een of meer van de volgende acties ondernomen:-> 

1. intensief advertenties in de krant of woonkrant gelezen, 

2. woonbon uit de woonkrant ingeleverd, 

3. familie en kennissen ingeschakeld, 

4. op internet gezocht, 

5. of rondgekeken, -gereden of –gebeld? 

6. Geen van deze  
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NIETGV 

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

1. Aangeboden woning(en) te duur  

2. Geen aanbod in plaats/buurt waar ik wil wonen  

3. Kwaliteit woningen niet goed  

4. Wachttijd voor woningen te lang  

5. Geen aanbod ouderenwoningen  

6. Geen aanbod starterswoningen  

7. Nog geen woning(en) in het aanbod gezien of aangeboden gekregen  

8. In afwachting verkoop huidige woning  

9. Te weinig activiteiten ondernomen  

10. Andere reden  

 

ACPAS 

(28.7) Als u nu de gewenste woning in het aanbod aantreft zou u daar dan direct 

achter aan gaan? 

1. Ja  

2. Nee  

 

BESCHKBY 

>> ENQ: Wanneer de woning eerst gerenoveerd moet worden, is deze niet 

beschikbaar voor nieuwe bewoners.<< 

(28.8) Is de huidige woonruimte na uw vertrek beschikbaar voor nieuwe bewoners? 

1. Ja  

2. Nee  

 

NTBESCH  

(28.9) Waarom komt de huidige woonruimte niet beschikbaar voor nieuwe bewoners. 

Is dat omdat:-> 

1. er een of meer personen achter blijven, 

2. de woning wordt afgebroken, 

3. de woning wordt gerenoveerd, of  

4. omdat de woning voor andere doeleinden dan bewoning gebruikt gaat worden?  

5. Andere reden  
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29 Belang kenmerken woning en woonomgeving 

BINDLING 

(29.1) Hoe belangrijk vindt u de indeling van uw ($1 nieuwe) woning. Is dit:-> 

1. zeer belangrijk, 

2. belangrijk, 

3. onbelangrijk, 

4. of geheel onbelangrijk? 

 

BGROOT 

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

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BONDERHD 

(29.3) Hoe belangrijk vindt u de staat van onderhoud van de ($1 nieuwe) woning? 

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BSFEER 

(29.4) Hoe belangrijk vindt u de sfeer die de ($1 nieuwe) woning uitstraalt? 

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BBUITEN 

(29.5) Hoe belangrijk vindt u de grootte van de tuin of buitenruimte bij uw ($1 

nieuwe) woning? 

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BBOUW 

(29.6) Hoe belangrijk vindt u de aantrekkelijke bebouwing in de buurt ($1 waar uw 

nieuwe woning staat)? 

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  
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BTHUISB 

(29.7) Hoe belangrijk vindt u dat u zich thuis voelt in de buurt ($1 waar uw nieuwe 

woning staat)? Is dit:-> 

1. zeer belangrijk, 

2. belangrijk, 

3. onbelangrijk, 

4. of geheel onbelangrijk? 

 

BBEKLAD 

(29.8) 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  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BVERNIEL 

(29.9) 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  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BROMMEL 

(29.10) 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  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BHPOEP 

(29.11) 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  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BOJONG 

(29.12) 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  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  
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BGELUID 

(29.13) Hoe belangrijk vindt u dat u in uw ($1 nieuwe) woning niet veel geluid van 

buiten hoort? 

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BCONBUUR 

(29.14) Hoe belangrijk vindt u dat er veel contact met ($1 de nieuwe / $2 directe) 

buren is? 

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BCONBEW 

(29.15) 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  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BSAAMHOR 

(29.16) Hoe belangrijk vindt u dat u ($1 komt te wonen /  $2 woont) in een 

gezellige buurt met veel saamhorigheid. Is dat:-> 

1. zeer belangrijk, 

2. belangrijk, 

3. onbelangrijk, 

4. of geheel onbelangrijk? 

 

BBEVSAMS 

(29.17) Hoe belangrijk vindt u de bevolkingssamenstelling in de buurt ($1 waar de 

nieuwe woning staat)? 

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BVERKEER 

(29.18) Hoe belangrijk vindt u de veiligheid van de verkeerssituatie in de buurt ($1 

waar de nieuwe woning staat)? 

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  
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BWINK 

(29.19) Hoe belangrijk vindt u dat er winkels voor dagelijkse boodschappen in de 

buurt van uw ($1 nieuwe) woning aanwezig zijn? 

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BPARK  

(29.20) Hoe belangrijk vindt u dat er openbare parkeergelegenheid in de buurt van 

uw ($1 nieuwe) woning aanwezig is? 

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BHALT  

(29.21) Hoe belangrijk vindt u dat er openbaar vervoer in de buurt van uw ($1 

nieuwe) woning aanwezig is? 

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BGROEN  

(29.22) Hoe belangrijk vindt u dat er groen in de buurt van uw ($1 nieuwe) woning 

aanwezig is? 

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BJONG  

(29.23) 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  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BSCHOOL 

(29.24) Hoe belangrijk vindt u dat er basisscholen in de buurt van uw ($1 nieuwe) 

woning aanwezig zijn? 

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BSPEEL 

(29.25) Hoe belangrijk vindt u dat er speelgelegenheid voor jonge kinderen in de 

buurt ($1 van uw nieuwe woning) aanwezig is? 

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  
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BCRECH 

(29.26) Hoe belangrijk vindt u dat er een kinderdagverblijf, crèche of 

peuterspeelzaal in de buurt ($1 van uw nieuwe woning) aanwezig is? 

1. Zeer belangrijk  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  

 

BIMAG 

(29.27) 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  

2. Belangrijk  

3. Onbelangrijk  

4. Geheel onbelangrijk  
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30 Werk OP 

BETWRKOP 

(30.1) Heeft u op dit moment betaald werk. Ook één uur per week of een korte 

periode telt al mee? 

1. Ja  

2. Nee  
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31 Mobiliteit werk OP 

WRKADROP 

>>ENQ: bij twijfel, vast werkadres = als gedurende langer dan 3 maanden 

werkzaam op hetzelfde adres.<< 

(31.1) Gaat u doorgaans naar een vast adres om te werken? 

1. Ja  

2. Nee  

3. N.v.t. werkt op woonadres  

 

WRKTHUOP 

(31.2) ($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  

2. Nee  

 

WRKRUIOP 

(31.3) In welke ruimte werkt u doorgaans thuis? 

1. Woonkamer  

2. Slaapkamer  

3. Aparte werkkamer  

4. Aparte bedrijfsruimte  

 

STRADROP 

(31.4) Heeft u één adres waar u gewoonlijk naar toe gaat om van daaruit te gaan 

werken? 

1. Ja  

2. Nee  

 

WRKGNROP 

>>ENQ: * Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen. 

* Indien buitenland, toets ‘buitenland’. << 

(31.5) In welke plaats ligt het adres waar u doorgaans naar toe gaat om te werken 

($1 wanneer u niet thuis 

werkt)? 

 

 

WBUITLOP 

(31.6) STEL VAST: land 

1. België  

2. Duitsland  

3. Luxemburg  

4. Frankrijk  

5. Groot-Brittannië  

6. Overig buitenland  

 

WDAGOP 

>>ENQ: Als wisselend per week dan gemiddeld aantal dagen (bijvoorbeeld 1,5).<< 

(31.7) Op hoeveel dagen per week gaat u naar dat adres? 

[0,1..7,0] 
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REISDGOP 

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

1. Ja  

2. Nee  

 

REISTYOP 

>>ENQ: Uren en minuten per dag!  

Anderhalf uur = 1,30 (1 uur en 30 minuten) 

5 minuten = 0,05. << 

(31.9) 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.<< 

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

[0,01..997,00] 

 

VERVWROP 

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

1. Te voet  

2. Fiets  

3. Bromfiets  

4. Motor, scooter  

5. Personenauto  

6. Bedrijfsbusje  

7. Bus, tram, metro  

8. Trein  

9. Ander vervoermiddel  

 

CARPOOP 

>>ENQ: Carpoolen = samen met iemand anders die ook naar het werk gaat in één 

auto rijden.<< 

(31.12) Carpoolt u wel eens als u naar dat adres gaat? 

1. Ja  

2. Nee  

 

DGCPOOP 

>>ENQ: * Minder dan 1x per week = 0. 

* Als wisselend per week dan gemiddeld aantal dagen (bijvoorbeeld 1,5).<< 

(31.13) Op hoeveel dagen per week gewoonlijk? 

[0,1..7,0] 
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32 Mobiliteit recreatief 

TWEWOBE 

(32.1) 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  

2. Nee  

 

TWEWOFB 

(32.2) Hoe vaak gaat u gemiddeld naar deze woning? 

1. Wekelijks  

2. Niet wekelijks, maar vaker dan 1x per maand  

3. 1 keer per maand  

4. Meer dan 2 keer per jaar, maar niet maandelijks  

5. 1 of 2 keer per jaar  

6. Minder dan 1 keer per jaar. 

 

PLTWEWO2009 

>> ENQ: * Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen. 

                   * Indien buitenland, toets ‘Buitenland’. << 

(32.3) In welke plaats ligt deze woning? 

 

LNDTWEWO2009 

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

(32.4) STEL VAST: Land 

 

BEZITR1 .... BEZITR4 

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<< 

(32.5) 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  

2. Ja, boot met slaapplaatsen  

3. Ja, caravan met vaste standplaats  

4. Geen van deze  

 

FRQHUIS 

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

1. Wekelijks  

2. Niet wekelijks, maar vaker dan 1x per maand  

3. 1 keer per maand  

4. Meer dan 2 keer per jaar, maar niet maandelijks  

5. 1 of 2 keer per jaar  

6. Minder dan 1 keer per jaar. 

 

PLHUIS2009 

>> ENQ: * Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen. 

      * Indien buitenland, toets ‘Buitenland’. << 

(32.7) In welke plaats staat de recreatie- of vakantiewoning?
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LNDHUIS2009  

(32.8) STEL VAST: Land 

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

 

VAKDUUR 

($3 >>ENQ: antwoord noteren voor woning waarin OP het vaakst verblijft.<<) 

(32.9) 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, 

2. tussen de 1 en 3 maanden, 

3. tussen de 4 en 6 maanden, 

4. of langer dan 6 maanden? 

 

WOONVAKH 

(32.10) Bent u van plan uw ($1 tweede woning)($2 vakantiewoning)($3 tweede 

woning of vakantiewoning) in de toekomst als enige woonadres te gaan gebruiken? 

1. Ja  

2. Nee  

 

FRQBOOTV 

(32.11) Hoe vaak gaat u gemiddeld naar de boot? 

1. Wekelijks  

2. Niet wekelijks, maar vaker dan 1x per maand  

3. 1 keer per maand  

4. Meer dan 2 keer per jaar, maar niet maandelijks  

5. 1 of 2 keer per jaar  

6. Minder dan 1 keer per jaar. 

 

PLBOOT2009 

(32.12) In welke plaats ligt de boot? 

>> ENQ: * Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen. 

 * Indien buitenland, toets ‘Buitenland’. << 

 

FRQCARAV 

(32.13) Hoe vaak gaat u gemiddeld naar de caravan? 

1. Wekelijks  

2. Niet wekelijks, maar vaker dan 1x per maand  

3. 1 keer per maand  

4. Meer dan 2 keer per jaar, maar niet maandelijks  

5. 1 of 2 keer per jaar  

6. Minder dan 1 keer per jaar. 

 

PLCARAV2009 

(32.14) In welke plaats staat de caravan? 

>> ENQ: * Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen. 

* Indien buitenland, toets ‘Buitenland’. << 
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33 Contacten en vrije tijd 

FAMCONT 

>>ENQ: Dit kan ook contact via telefoon-, sms-, msn- of email zijn.<< 

(33.1) ($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, 

2. vaker dan 1 keer per maand, maar niet wekelijks, 

3. 1 keer per maand, 

4. minder dan 1 keer per maand, 

5. of zelden of nooit? 

 

VRIECONT 

>>ENQ: Dit kan ook contact via telefoon-, sms-, msn- of email zijn.<< 

(33.2) Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede 

kennissen? 

1. Minstens 1 keer per week  

2. Vaker dan 1 keer per maand, maar niet wekelijks  

3. 1 keer per maand  

4. Minder dan 1 keer per maand  

5. Zelden of nooit  

 

CLUB 

(33.3) Hoe vaak neemt u actief deel aan activiteiten in clubverband. Is dit:-> 

1. minstens 1 keer per week, 

2. vaker dan 1 keer per maand, maar niet wekelijks, 

3. 1 keer per maand, 

4. minder dan 1 keer per maand, 

5. of zelden of nooit? 

 

TVKYKEN 

>>ENQ: * Eventueel laten schatten. 

* Kijkt geen televisie/ minder dan 1 uur = code 0 

(33.4) Hoeveel uur per week kijkt u gemiddeld televisie? 

[0..168] 

 

SportUur 

>>ENQ: * Geen denksporten. 

* Eventueel laten schatten. 

* Doet niet aan sport / minder dan 1 uur = code 0 

(33.5) Hoeveel uur per week besteedt u aan lichaamsbeweging of sport? 

[0..168] 

 

VAKANTIE 

(33.6) 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, 

2. 1 keer, 

3. of meer dan 1 keer? 
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POLINTR 

(33.7) In hoeverre bent u geïnteresseerd in politieke onderwerpen. Bent u:-> 

1. zeer geïnteresseerd, 

2. tamelijk geïnteresseerd, 

3. weinig geïnteresseerd, 

4. of niet geïnteresseerd? 

 

GELOOF 

(33.8) Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u 

zichzelf? 

1. Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering  

2. Rooms-katholiek  

3. Protestantse Kerken in Nederland  

4. Nederlands Hervormd  

5. Gereformeerde kerken  

6. Islam, Moslim, Mohammedaans  

7. Hindoe  

8. Boeddhisme  

9. Winti  

10. anders  

 

KERKBEZ 

>>ENQ: Kijken of luisteren naar godsdienstige bijeenkomsten via TV, radio, Internet 

of kerktelefoon ook meetellen.<<  

(33.9) 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, 

2. 2 tot 3 keer per maand, 

3. 1 keer per maand, 

4. minder dan 1 keer per maand, 

5. of zelden of nooit? 
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34 PC bezit en andere huishoudelijke apparaten 

AANTPC 

>>ENQ: * laptop is ook PC. 

  * Geen PC in huishouden = code 0.<< 

(34.1) Hoeveel PC’s zijn er in uw huishouden in gebruik? 

[0..99] 

 

AUTO 

(34.2) Bezit uw huishouden één of meerdere auto’s? 

1. Ja, één  

2. Ja, meerdere  

3. Nee, geen auto  
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35 Opleiding OP 

HOPLOP 

(35.1) 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 hetbedrijf? 

1. Ja  

2. Nee  

 

NVOPLOP 

(35.2) Wat voor soort opleiding of cursus is dit? 

1. VMBO, basis-, kader-, gemengde leerweg  

2. VMBO, theoretische leerweg  

3. HAVO  

4. MBO, BOL, BBL  

5. VWO (Atheneum/Gymnasium) 

6. HBO  

7. Universitaire opleiding  

8. Anders  

 

NSOPLOP 

(35.3) STEL VAST: Wat voor soort opleiding of cursus is dit dan? 

1. Nederlandse taalvaardigheid / inburgeringscursus  

2. Vakgerichte of bedrijfsgerichte opleiding of cursus  

3. Anders  

 

NSANDOP 

(35.4) STEL VAST: andere opleiding of cursus. 

 

 

VTDTOP 

(35.5) Volgt u deze opleiding of cursus in voltijd of deeltijd? 

1. Voltijd  

2. Deeltijd  

3. Niet van toepassing, het gaat om een cursus of training  

 

VOPLOP 

>>ENQ: Voltooid is afgesloten met een diploma of getuigschrift.<< 

(35.6) Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

1. Geen  

2. Lagere school, incl. speciaal onderwijs (bijv. LOM, BLO) 

3. LBO (LTS, LEAO, LHNO, huishoudschool, ambachtsschool) 

4. VMBO, basis-, kader-, gemengde leerweg  

5. VMBO, theoretische leerweg of MAVO  

(ULO, MULO, IVO, IVKO, middenschool) 

6. HAVO  

7. MBO (MEAO, MSPO, MTS, BOL, BBL) 

8. VWO (Atheneum, Gymnasium, HBS, MSVM, MMS) 

9. HBO (HTS, HEAO, MO-A, Pedagogische Academie) 

10. Universitaire opleiding (doctoraalexamen, bachelor, master) 

11. Andere opleiding in het buitenland  

12. Anders  
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VSOPLOP 

(35.7) STEL VAST: Wat voor een soort opleiding was dit dan? 

TEKSTVELD [80] 

 

LNDOPLOP 

(35.8) STEL VAST: In welk land heeft u deze opleiding gevolgd? 

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

 

JROPLOP 

(35.9) Hoeveel jaar heeft u op school gezeten? 

[0..40] 
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36 Werk partner 

BETWRKPA 

(36.1) Heeft uw partner op dit moment betaald werk. Ook één uur per week of een 

korte periode telt al mee? 

1. Ja  

2. Nee  

 



 
Definitief | WoON 2009 | 27 januari 2009 

 

Pagina 95 van 100 

37 Mobiliteit werk partner 

WRKADRPA 

>>ENQ: bij twijfel, vast werkadres = als gedurende langer dan 3 maanden 

werkzaam op hetzelfde adres.<< 

(37.1) Gaat uw partner doorgaans naar een vast adres om te werken? 

1. Ja  

2. Nee  

3. N.v.t. werkt op woonadres  

 

WRKTHUPA 

(37.2) ($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  

2. Nee  

 

WRKRUIPA 

(37.3) In welke ruimte werkt uw partner doorgaans thuis? 

1. Woonkamer  

2. Slaapkamer  

3. Aparte werkkamer  

4. Aparte bedrijfsruimte  

 

STRADRPA 

(37.4) Heeft uw partner één adres waar hij/zij gewoonlijk naar toe gaat om van 

daaruit te gaan werken? 

1. Ja  

2. Nee  

 

WRKGNRPA 

>>ENQ: * Start codeermodule door de plaatsnaam in te toetsen. 

   * Indien buitenland, toets ‘buitenland’. << 

(37.5) In welke plaats ligt het adres waar uw partner doorgaans naar toe gaat om 

te werken ($1 wanneer hij/zij niet thuis werkt)? 

 

 

WBUITLPA 

(37.6) STEL VAST: land 

1. België  

2. Duitsland  

3. Luxemburg  

4. Frankrijk  

5. Groot-Brittannië  

6. Overig buitenland  

 

WDAGPA 

>>ENQ: Als wisselend per week dan gemiddeld aantal dagen (bijvoorbeeld 1,5).<< 

(37.7) Op hoeveel dagen per week gaat uw partner naar dat adres? 

[0,1..7,0] 
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REISDGPA 

(37.8) Gaat uw partner doorgaans op die dagen van zijn/haar woonadres naar dat 

adres? 

1. Ja  

2. Nee  

 

REISTYPA 

>>ENQ: Uren en minuten per dag!  

Anderhalf uur = 1,30 (1 uur en 30 minuten) 

5 minuten = 0,05. << 

(37.9) 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.<< 

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

[0,01..997,00] 

 

VERVWRPA 

(37.11) Hoe legt uw partner doorgaans het grootste deel van die afstand af? 

1. Te voet  

2. Fiets  

3. Bromfiets  

4. Motor, scooter  

5. Personenauto  

6. Bedrijfsbusje  

7. Bus, tram, metro  

8. Trein  

9. Ander vervoermiddel  

 

CARPOPA 

>>ENQ: Carpoolen = samen met iemand anders die ook naar het werk gaat in één 

auto rijden.<< 

(37.12) Carpoolt uw partner wel eens als hij/zij naar dat adres gaat? 

1. Ja  

2. Nee  

 

DGCPOPA 

>>ENQ: * Minder dan 1x per week = 0. 

* Als wisselend per week dan gemiddeld aantal dagen (bijvoorbeeld 1,5).<< 

(37.13) Op hoeveel dagen per week gewoonlijk? 

[0,1..7,0] 
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38 Opleiding partner 

HOPLPA 

(38.1) 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  

2. Nee  

 

NVOPLPA 

(38.2) Wat voor soort opleiding of cursus is dit? 

1. VMBO, basis-, kader-, gemengde leerweg  

2. VMBO, theoretische leerweg  

3. HAVO  

4. MBO, BOL, BBL  

5. VWO (Atheneum/Gymnasium) 

6. HBO  

7. Universitaire opleiding  

8. Anders  

 

NSOPLPA 

(38.3) STEL VAST: Wat voor soort opleiding of cursus is dit dan? 

1. Nederlandse taalvaardigheid / inburgeringscursus  

2. Vakgerichte of bedrijfsgerichte opleiding of cursus  

3. Anders  

 

NSANDPA 

(38.4) STEL VAST: andere opleiding of cursus. 

TEKSTVELD [80] 

 

VTDTPA 

(38.5) Volgt uw partner deze opleiding of cursus in voltijd of deeltijd? 

1. Voltijd  

2. Deeltijd  

3. Niet van toepassing, het gaat om een cursus of training  
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VOPLPA 

>>ENQ: Voltooid is afgesloten met een diploma of getuigschrift.<< 

(38.6) Wat is de hoogst voltooide opleiding van uw partner? 

1. Geen  

2. Lagere school, incl. speciaal onderwijs (bijv. LOM, BLO) 

3. LBO (LTS, LEAO, LHNO, huishoudschool, ambachtsschool) 

4. VMBO, basis-, kader-, gemengde leerweg  

5. VMBO, theoretische leerweg of MAVO  

(ULO, MULO, IVO, IVKO, middenschool) 

6. HAVO  

7. MBO (MEAO, MSPO, MTS, BOL, BBL) 

8. VWO (Atheneum, Gymnasium, HBS, MSVM, MMS) 

9. HBO (HTS, HEAO, MO-A, Pedagogische Academie) 

10. Universitaire opleiding (doctoraalexamen, bachelor, master) 

11. Andere opleiding in het buitenland  

12. Anders  

 

VSOPLPA 

(38.7) STEL VAST: Wat voor een soort opleiding was dit dan? 

TEKSTVELD [80] 

 

LNDOPLPA 

(38.8) STEL VAST: In welk land heeft uw partner deze opleiding gevolgd? 

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

 

JROPLPA 

(38.9) Hoeveel jaar heeft uw partner op school gezeten? 

[0..40] 
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39 Vervolgonderzoek 

VERVOLG 

(39.1) 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  

2. Nee  

 

WGEMAIL 

(39.2) Zouden wij in dit kader uw e-mailadres mogen noteren? 

1. Ja  

2. Nee, ik heb geen email adres  

3. Nee, mag niet worden genoteerd  

 

EMAIL 

(39.3) Wat is uw e-mailadres? 

TEKSTVELD [50] 

 

WGTELNR 

(39.4) Wij willen graag uw telefoonnummer noteren om bij vervolgonderzoek ook 

eventueel telefonisch contact op te kunnen nemen. Mag ik uw telefoonnummer 

noteren? 

1. Ja  

2. Nee  

3. N.v.t., telefonisch niet bereikbaar  

 

TELNR 

(39.5) Wat is uw telefoonnummer? 

TEKSTVELD [10] 
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40 Registratiegegevens 

Het CBS verzamelt niet alleen zelf gegevens maar krijgt ook veel registerbestanden 

van instellingen. Bijvoorbeeld de gegevens van de bevolkingsadministraties, de 

centra voor werk en inkomen, de sociale diensten, de salarisadministraties van veel 

bedrijven. Het CBS combineert de informatie die via het WoON van de respondenten 

wordt verkregen, met de informatie die ze van andere instellingen krijgen. Met deze 

gecombineerde informatie stelt het CBS statistieken samen over de Nederlandse 

samenleving en werken we zo zuinig mogelijk. 

 

Bij alle onderzoeken van het CBS is de privacy gewaarborgd. Dit is een verplichting 

van het CBS die in een speciale wet is vastgelegd. Om de gegevens te beveiligen 

heeft het CBS tal van maatregelen getroffen. De wet garandeert dat de gegevens 

alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele instelling kan 

toegang opeisen tot de gegevens die het CBS verzamelt. In de statistische 

informatie die het CBS naar buiten brengt, zijn persoonlijke gegevens nooit te 

herkennen. 

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de registerinformatie die in het WoON 

wordt opgenomen. De registerinformatie wordt gebruikt ter vervanging van vragen 

in de vragenlijst van de Woningmarktmodule. Hierdoor is de vragenlijst minder lang 

en dus minder belastend voor de respondent. In de aanschrijfbrieven zijn de 

respondenten geïnformeerd over het gebruik van registerinformatie. Uit de volgende 

registers wordt informatie gehaald: 

 

• Gemeentelijke Basisadministratie (geslacht, leeftijd, etniciteit) 

• Administratie Inkomsten Belasting (inkomen, inkomensbron, hypotheek, 

ed.) 

• Huurtoeslag  

• Toeslag voor kinderopvang 

• WOZ (Woz-waarde) 

• Energieverbruik (gasverbruik, elektriciteit) 

• Overige kosten en heffingen behorende tot de woonuitgaven 

(waterschapsbelasting, gemeentelijke heffingen ed.) 


