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Deze versie van de vragenlijst is aangepast aan het databestand, d.w.z. vraagnamen komen overeen met de
variabelennamen in het bestand, niet in het bestand opgenomen hulpvragen zijn doorgestreept en eventuele
nieuw toegevoegde antwoordcategorieën zijn cursief:
EigHuurC_andrs (1.4)

antwoord is niet opgenomen in bestand, bv omdat:
-

het (open) antwoord is gecodeerd naar andere antwoorden;

-

het antwoord is verwerkt in andere antwoorden (bv netto/bruto,
muntsoort)

Anders, namelijk:

antwoordcategorieën 7, 8 en 9 zijn bij het coderen van een open antwoord

7. actief in buurtvereniging

toegevoegd aan de bestaande antwoordcategorieën

8. sociale controle
9. overig
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Huishoudbox
*Dit is een verkorte weergave van de huishoudbox. Bij de huishoudbox gaan we uit van de volgende assumpties:
- De persoon op regel 1 moet altijd 15 jaar of ouder zijn.
- Iemand van jonger dan 15 jaar krijgt automatisch als burgerlijke staat ‘nooit gehuwd geweest’
- Bij een personensteekproef mag de geboortedatum van de OP niet worden aangepast.
- Iemand die jonger dan 15 is in een huishoudsamenstelling met kinderen wordt beschouwd als kind van de huishoudkern.

Intro
De eerste vragen gaan over uw huishouden.
Aantal personen in huishouden
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (uzelf meegerekend)?
Kinderen die niet op uw woonadres staan ingeschreven, moet u NIET tot het huishouden rekenen.

Huishoud Kern
Bestaat uw huishouden uit:
Stiefkind, pleegkind e.d. tellen als kinderen.
Kinderen die niet op uw woonadres staan ingeschreven, moet u NIET tot het huishouden rekenen.
1. Echtpaar / vaste partners
2. Echtpaar / vaste partners met thuiswonend(e) kind(eren))
3. Echtpaar / vaste partners met thuiswonend(e) kind(eren) en met ander(en))
4. Echtpaar / vaste partners met ander(en))
5. Eén ouder met thuiswonend(e) kind(eren)
6. Eén ouder met thuiswonend(e) kind(eren) en met ander(en))
7. Een andere samenstelling
Hoeveel kinderen
Hoeveel thuiswonende kinderen zijn er in uw huishouden?
Stiefkind, pleegkind e.d. tellen als kinderen.

Het aantal kinderen kan niet samengaan met het aantal personen in het huishouden en/of de
samenstelling van het huishouden. Pas s.v.p. uw antwoord(en) aan.
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Positie ondervraagd persoon
De vragenlijst is bedoeld voor: <Aanhef OP> <Voorletters> <Naam>, geboren op
<Geb_datum>.
Bent u in het huishouden:
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Kind
3. Anders

Gemeentelijke Basisadministratie
Wij hebben van u de volgende gegevens: u bent een <Geslacht OP>, geboren op <Geb_datum>, met
als burgerlijke staat <Burgstaat OP>. Klopt dat?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Ja, dat klopt helemaal
2. Nee, geslacht klopt niet
3. Nee, geboortedatum klopt niet
4. Nee, burgerlijke staat klopt niet
Man/vrouw_V[i]
Wat is uw geslacht?
1. Man
2. Vrouw
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Geboren
Wat is uw geboortedatum?
De geboortedatum kan niet in de toekomst liggen. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
De leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar. Pas s.v.p. de geboortedatum aan.
Leeftijd
Wat is uw leeftijd?
Lft[i]
*Afleiding leeftijd
[0..125]
Burgerlijke staat
Wat is op dit moment uw burgerlijke staat?
1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap
2. Voor de wet gescheiden
3. Weduwnaar /Weduwe
4. Nooit gehuwd geweest

Andere relatie
Wat is uw relatie tot de huishoudkern?
Ik ben zijn/haar:
1. Vader / Moeder
2. Schoonvader / Schoonmoeder
3. Broer / Zus
4. Schoonbroer / zwager / Schoonzus
5. Schoonzoon / Schoondochter
6. Kleinkind
7. Overig: familie of schoonfamilie
8. Overig: geen familie of schoonfamilie
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Deze gegevens zijn bekend
We hebben nu van uw huishouden de volgende gegevens:
Uw huishouden bestaat uit meer dan 8 personen.
Om de vragenlijstduur voor u te beperken wordt niet naar de gegevens van alle personen in uw
huishouden gevraagd.
{Gegevens uit New_HHB; zie types}
Kloppen bovenstaande gegevens?
Zo niet, ga met behulp van de knop ‘vorige’ onderaan in het scherm terug in de vragenlijst om
wijzigingen aan te brengen.
1. Gegevens correct
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Blok 1: Eigendomsvorm Huidige Woning
EigHuurA (1.1)
Voor een onderzoek over wonen is het allereerst belangrijk om te weten wat van uw huishouden
Bent u eigenaar van deze woning?
Bent u of is één van de leden van uw huishouden eigenaar van deze woning?
Ja / Nee
EigHuurB (1.2)
Betaalt u huur voor deze woning?
Betaalt u of één van de leden van uw huishouden huur voor deze woning?
Ja / Nee
EigHuurC (1.3), EigHuurC_andrs (1.4)
Wat is dan uw woonsituatie?
1. Woon gratis
2. Woon antikraak
3. Anders, namelijk:
Gratis (1.5)
Wat is de reden dat u gratis woont?
1. Woon bij familie in huis
2. Woon bij een ander huishouden in huis
3. Woon in een woning van familie, vrienden of kennissen
4. Woon in een woning van de werkgever
5. Woon in een leegstaande woning, kantoor of bedrijfspand
6. Andere reden
TussenV (1.6)
Er bestaan ook tussenvormen van koop en huur. Bijvoorbeeld: een woningbouwcorporatie die eigenaar is
van de buitenkant terwijl de bewoner eigenaar is van de binnenkant.
Maakt uw huishouden voor deze woning gebruik van een tussenvorm van koop en huur?
Ja / Nee
TusV_Omschr (1.7)
Zou u kunnen omschrijven van wat voor soort tussenvorm uw huishouden gebruik maakt?
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Blok 2: Verhuur Woonruimte
Mrhhipd (2.1)
Wonen er op dit adres naast uw eigen huishouden nog andere huishoudens?
Ja / Nee
HHAdres (2.2)
Uw eigen huishouden meegerekend, hoeveel huishoudens wonen er dan in totaal op dit adres?
Ja / Nee
CAantHH (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat er huishoudens op dit adres wonen.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.
1. Akkoord
PPAdres (2.3)
Hoeveel personen wonen er in totaal op dit adres?

CAantPP (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat er
personen op dit adres wonen.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.
1. Akkoord
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Hhverhur (2.4)
Verhuurt u in deze woning kamers aan één of meer andere huishoudens?
Verhuurt uw huishouden in deze woning kamers aan één of meer andere huishoudens?)
Ja / Nee
HhvhKam (2.5)
Hoeveel kamers verhuurt u in deze woning?
Hoeveel kamers verhuurt uw huishouden in deze woning?)
De badkamer, toilet, hal, gang, keuken, open zolder en ruimten in gebruik voor bedrijf of beroep moet u
hierbij niet meetellen.

CAantK (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat <HhvhKam> kamers worden verhuurd.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.
1. Akkoord

Hhonderh (2.6)
Bent u onderhuurder, d.w.z. woont degene van wie u deze woonruimte huurt ook in deze woning?
Is uw huishouden onderhuurder, d.w.z. woont degene van wie uw huishouden deze woonruimte huurt
ook in deze woning?
Ja / Nee
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Blok 3: Woningtype en VVE
JrGekocht (3.1)
In welk jaar heeft u of iemand anders in uw huishouden de woning gekocht?

BestndWon (3.2)
De volgende vragen gaan over het soort woning waarin u woont.
Was het een reeds bestaande woning of moest de woning nog gebouwd worden?
Gaat het om een nieuwbouwwoning, dat wil zeggen, was u ($2: of iemand anders uit uw huishouden) de
eerste bewoner van deze woning?)
1. Ja reeds bestaande woning
2. Nee, woning moest nog gebouwd worden

PrtOpdr1 (3.3)
Is de woning zelf ontworpen, samen met een architect ontworpen of is gekozen uit een catalogus?
1. Zelf ontworpen
2. Samen met een architect ontworpen
3. Gekozen uit een catalogus

BenBuur (3.4)
De volgende vragen gaan over het soort woning/woonruimte waarin u woont.
Heeft u beneden- of bovenburen?
Ja / Nee
SrtWon (3.5)
In wat voor type woning woont u?
1. Flat, appartement, etagewoning, boven- of benedenwoning
2. Rijtjeshuis, tussenwoning, hoekwoning
3. Half-vrijstaande woning
4. Vrijstaande woning
5. Boerderij, woning met tuindersbedrijf
6. Woning met aparte winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte
7. Wooneenheid met gezamenlijk gebruik van keuken of toilet
8. Geen van deze
CBenB (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat u beneden- of bovenburen heeft en in een type woning woont waarbij dit niet
gebruikelijk is.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan een van beide voorwaarden.
1. Akkoord
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CGBuur (Zachte Controle 2)
U heeft aangegeven dat u geen beneden- of bovenburen heeft en in een flat of appartement woont.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan een van beide voorwaarden.
1. Akkoord

Bowigebr (3.6)
Is de boerderij of het tuindersbedrijf : is de winkel / het kantoor / de praktijk / de bedrijfsruimte) nog als
zodanig in gebruik?
Ja / Nee
SrtApp (3.7)
En om wat voor soort woning gaat het dan specifiek?
1. Maisonnette
2. Bovenwoning
3. Benedenwoning
4. Appartement / etagewoning
5. Flat
6. Geen van deze

SrtWonAndrs (3.8)
In wat voor soort woning of woonruimte woont u dan?
1. Kamer(s) in een studentenhuis of bij een hospita
2. Deel van een woning of kamer in verhuurpand
3. Recreatie- of vakantiewoning
4. Woonwagen, caravan
5. Woonboot, woonschip, varend schip
6. Bedrijfspand
7. Verzorgings- of verpleeghuis
8. Geen van deze

Anders (3.9)
Kunt u een omschrijving geven van uw woning of woonruimte?
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TypeWon (3.10)
Is deze boerderij / woning met tuindersbedrijf een 2 onder 1 kap woning, een geschakelde woning of een
vrijstaande woning?
Om wat voor soort woning gaat het?
En om wat voor soort woning gaat het dan specifiek?
In wat voor soort woning ligt uw woonruimte?
1. Rijtjeshuis / tussenwoning
2. Hoekwoning
3. Onder 1 kap woning
4. Geschakelde woning
5. Vrijstaande woning
6. Flat, appartement, etagewoning
7. Geen van deze

SrtFlat (3.11)
Heeft deze woning:
1. Een eigen opgang of ingang aan straat
2. Een voordeur in een gedeeld portiek
3. Een voordeur aan een al dan niet overdekte galerij

KelZol1..3 (3.12)
De volgende vragen gaan over het gebouw waarin uw woning ligt.
Heeft dit gebouw een kelder, souterrain en/of zolder?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Ja, kelder/souterrain
2. Ja, zolder
3. Nee, geen van deze

Harde Controle
Het antwoord ‘Nee, geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.

Bouwlaag (3.13)
Hoeveel verdiepingen heeft het gebouw in totaal?
De begane grond en de kelder of het souterrain telt niet als verdieping de zolder wel.
Indien er geen verdiepingen zijn, kunt u 0 invullen.
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VerdBegGr (3.14)
Als de begane grond verdieping 0 is, op welke verdieping ligt uw woonkamer dan?

Lift (3.15)
Is in het gebouw een personenlift aanwezig?
Ja / Nee

ExtToe (3.16)
Kunt u de woonkamer van uw woonruimte/woning vanaf de straat bereiken zonder traplopen?
Ja / Nee

AantTrap (3.17)
Hoeveel traptreden moeten er gelopen worden om vanaf de straat de woonkamer te bereiken?
Het gaat om de route met de minste traptreden, dit kan ook via tuin, achterom of via een zij- ingang zijn.
1. Een
2. Twee
3. Drie
4. Vier
5. Vijf of meer

AltRoute (3.18)
Is het mogelijk om via een andere route wel zonder traplopen de woonkamer te bereiken, zoals via een
achterdeur, zij- ingang, lift of hellingbaan?
Ja / Nee

AantEig (3.19)
Uzelf meegerekend, hoeveel eigenaren heeft het gebouw waarin u woont ongeveer?

OngAantEig (3.20)
Zou u kunnen aangeven om hoeveel eigenaren het ongeveer gaat?
1. 2 eigenaren
2. 3 t/m 6 eigenaren
3. 7 t/m 20 eigenaren
4. 21 tot en met 40 eigenaren
5. Meer dan 40 eigenaren
6. Weet niet
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VVEActs (3.21)
Is er een vereniging van eigenaren, een zogenaamde VVE, actief?
Ja / Nee

SrtActVVE1..7 (3.22)
Welke van onderstaande kenmerken zijn van toepassing op deze VVE?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Heeft een Algemene Leden Vergadering
2. Heeft een gezamenlijke verzekering
3. Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)
4. Heeft een gezamenlijke rekening
5. Heeft een onderhoudsplan
6. Reserveert geld voor onderhoud
7. Geen van deze

Harde Controle
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een andere antwoord gecombineerd worden.
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Blok 4: Kenmerken Huidige Woning
BalkDakt (4.1)
De volgende vragen gaan over de kenmerken van uw woning : of woonruimte).
Heeft uw : woonruimte : woning een balkon en/of dakterras?
Dit kan een eigen maar ook een gemeenschappelijk balkon/dakterras zijn.)
1. Ja :, eigen balkon en/of dakterras)
2. Ja, gemeenschappelijk balkon en/of dakterras
3. Ja, zowel eigen als gemeenschappelijk balkon/dakterras)
4. Nee

OppBalkDakt (4.2)
2
Wat is de totale oppervlakte (in m ) van alle balkons/dakterrassen?
Indien u het niet precies weet kunt u een schatting geven.

COppBalkDakt (Zachte Controle)
2
U heeft aangegeven dat de oppervlakte m is.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan deze waarde.
1. Akkoord

Tuin1..5 (4.3)
Hoort bij uw woonruimte woning een eigen tuin, patio, binnenplaats en/of erf?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Tuin
2. Patio
3. Binnenplaats
4. Erf
5. Geen van deze

Harde Controle
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.

OppBui1 (4.4)
2
Wat is de totale oppervlakte (in m ) van uw eigen tuin , patio ,: binnenplaats : en : erf)?
Indien u het niet precies weet kunt u een schatting geven.
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COppB (Zachte Controle)
2
U heeft aangegeven dat de totale oppervlakte (in m ) is.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan deze waarde.
1. Akkoord

TuinGem (4.5)
Hoort er een gemeenschappelijke tuin bij uw : woonruimte : woning?
Ja / Nee

TuinAfsl (4.6.)
Is deze tuin afsluitbaar?
Ja / Nee

GarCarp (4.7)
Hoort bij uw : woonruimte : woning een eigen garage of carport?
1. Ja, garage (evt. met carport)
2. Ja, carport
3. Nee, geen van beide

EigPark (4.8)
Heeft u de mogelijkheid om een auto op eigen terrein te parkeren, op een gemeenschappelijke
parkeerplaats of in een parkeergarage of zou deze langs de openbare weg geparkeerd moeten worden?
1. Eigen terrein
2. Gemeenschappelijke parkeerplaats/parkeergarage
3. Langs openbare weg

Kamers (4.9)
Hoeveel kamers heeft uw : woonruimte : woning?
Daarbij tellen de woon-, slaap- en studeer- of werkkamers mee.

CKamrs (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat uw : woonruimte : woning kamers heeft.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.
1. Akkoord
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Keukeniw (4.10)
Heeft : u : uw huishouden een eigen keuken in de woning, moet u deze delen met een ander huishouden
of is er geen keuken aanwezig?
1. Eigen keuken
2. Moet keuken delen
3. Geen keuken aanwezig
Keuken (4.11)
Wat voor soort keuken heeft uw woning?
1. Open keuken
2. Gesloten keuken zonder eetgedeelte
3. Gesloten keuken met eetgedeelte

Badiw (4.12)
Heeft : u : uw huishouden een eigen bad of douche in de woning, moet u deze delen met een ander
huishouden of is er geen bad of douche aanwezig?
1. Eigen bad/douche
2. Moet bad/douche delen
3. Geen bad/douche aanwezig

BadDouche (4.13)
Heeft uw woning een bad, een douche of beide?
1. Een bad, eventueel met douche erboven
2. Alleen een douche
3. Een bad en een afzonderlijke douche

Toiletiw (4.14)
Heeft : u : uw huishouden een eigen toilet in de woning of moet u deze delen met een ander huishouden?
1. Eigen toilet
2. Moet toilet delen

Opphfdwv (4.15)
2
Wat is de oppervlakte (in m ) van uw woonkamer : zonder de open keuken?
Indien u het niet precies weet kunt u een schatting geven.
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COpKam (Zachte Controle)
2
U heeft aangegeven dat de oppervlakte van de woonkamer (in m ) is.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan deze waarde.
1. Akkoord

Opphfdw2 (4.16)
Kunt u dan aangeven in welke categorie de oppervlakte van uw woonkamer valt?
1. Minder dan 20 m
2
2. 20-24 m
2
3. 25-29 m
2
4. 30-34 m
2
5. 35-39 m
2
6. 40-49 m
2
7. 50 m of meer

2

WoonVrd (4.17)
Hoeveel bewoonbare verdiepingen heeft uw : woonruimte : woning)?
Met bewoonbare verdieping bedoelen we elke verdieping waar een kamer in gebruik is of gebruikt kan
worden als verblijfsruimte. De begane grond telt hierbij ook als verdieping.

CWoonVrd (Zachte Controle )
U heeft aangegeven dat de : woonruimte : woning bewoonbare verdiepingen heeft.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.
1. Akkoord

Inttoe (4.18)
Kunt u vanuit uw woonkamer zonder traplopen in de keuken, het toilet, de badkamer en tenminste 1
slaapkamer komen?
Ja / Nee

VHCap (4.19)
Zijn er ten behoeve van personen met een handicap of lichamelijke beperking, speciale voorzieningen
aangebracht in uw woning of is uw woning daarvoor bouwkundig aangepast?
Daarbij kunt u denken aan aangepaste drempels, beugels of een traplift, hellingbaan naar de voordeur of
verbreding van de deuren.
Ja / Nee
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SrtVrz1..7 (4.20)
Welke speciale voorzieningen zijn aanwezig in uw woning?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Traplift
2. Hellingbaan
3. Aan- of uitbouw
4. Mantelzorgwoning op perceel
5. Tweede toilet op de slaapverdieping
6. Kleine aanpassingen zoals beugels, aangepaste drempels etc.
7. Anders

Vrznodig (4.21)
Zijn deze voorzieningen noodzakelijk voor u : of iemand uit uw huishouden?
Ja / Nee

VRWarm (4.22)
Hoe wordt uw woning hoofdzakelijk verwarmd?
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.
1. Eigen CV ketel of verwarmingsketel in de woning
2. Blok- of wijkverwarming
3. Stadsverwarming
4. Verwarming door kachels
5. Op een andere manier

Geiser (4.23)
De volgende vraag gaat over geisers. Een geiser is een los toestel, niet gekoppeld aan de CV-ketel, dat
warm water levert in bijvoorbeeld de keuken of douche. Anders dan bij een boiler wordt het water pas
opgewarmd wanneer dit nodig is.
Is er in uw woning een geiser aanwezig?
Ja / Nee

NGeiser (4.24)
Hoeveel geisers zijn er in totaal aanwezig?
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AfvBuit (4.25)
Heeft deze geiser een afvoer naar buiten voor de verbrandingslucht?
Ja / Nee

NAfvBuit (4.26)
Hoeveel geisers hebben een afvoer naar buiten voor de verbrandingslucht?

Harde Controle
Het aantal geisers met een afvoer naar buiten kan niet groter zijn dan het totaal aantal geisers in de woning.
Pas s.v.p. uw antwoord aan.

RookKool (4.27)
Is er in uw woning een rookmelder en/of een koolmonoxidemelder aanwezig?
1. Ja, een rookmelder
2. Ja, een koolmonoxidemelder
3. Ja, beide
4. Nee, geen van deze
5. Weet niet

RookKoolVer (4.28)
Op hoeveel bewoonbare verdiepingen hangt een rookmelder?
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Blok 5: Ouderenwoning
OudWon (5.1)
Is uw woning speciaal bestemd voor ouderen?
Ja / Nee

OudVWd (5.2)
Waren er bepaalde voorwaarden waaraan u : of iemand anders uit uw huishouden moest voldoen om in
deze woning te mogen wonen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Ja, een gezondheids- of medische indicatie
2. Ja, een leeftijdsgrens
3. Nee, geen van deze

Harde Controle
Het antwoord ‘Nee, geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.

Bjwlos (5.3)
Staat deze woning op zichzelf of maakt de woning deel uit van een complex of groep van woningen
speciaal bestemd voor ouderen?
Met een complex bedoelen we dat er meerdere ouderenwoningen in één (flat)gebouw, woonblok of hofje
zijn gelegen. Het kan ook gaan om een mengvorm speciaal voor ouderen en gewone woningen.
1. Op zichzelf
2. Maakt deel uit van een complex of een groep ouderenwoningen

AantLos (5.4)
Hoeveel andere ouderenwoningen zijn er in het complex of de groep van ouderenwoningen?
1. Geen
2. 1 t/m 4
3. 5 t/m 9
4. 10 t/m 19
5. 20 of meer
6. Weet niet

20

WoON 2015 – Blok 5. Ouderenwoning

SrtBejW1 (5.5)
Om wat voor soort ouderenwoning gaat het?
1. Een serviceflat
2. Een woonzorgcomplex
3. Een bejaardenoord, verzorgingshuis of een verzorgingsflat
4. Andere woonvorm

SrtBejW2 (5.6)
Om wat voor soort ouderenwoning gaat het?
1. Een ouderenwoning, bejaardenwoning, seniorenwoning
2. Een aanleunwoning
3. Andere woonvorm

Bubvv (5.7)
Staat de woning in de buurt van een bejaarden-, verzorgings- of verpleeghuis, of een dienstencentrum of
steunpunt?
1. Ja, bejaarden-, verzorgings- of verpleeghuis
2. Ja, dienstencentrum of steunpunt
3. Nee, geen van deze

GebrDi1..8 (5.8)
Zou u, als u dat zou willen, via het : bejaarden-, verzorgings- of verpleeghuis : dienstencentrum of
steunpunt gebruik kunnen maken van één of meer van de volgende diensten?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Verpleging
2. Verzorging
3. Huishoudelijke hulp
4. Maaltijdverzorging
5. Recreatieve bezigheden
6. Andere diensten
7. Nee, kan niet van diensten gebruik maken
8. Weet niet

Harde Controle
Het antwoord ‘Nee, kan niet van diensten gebruik maken’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd
worden.
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Harde Controle
Het antwoord ‘Weet niet’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.

GebrVerpl (5.9)
Maakt u : of iemand uit uw huishouden gebruik van verpleging via het bejaarden-, verzorgings- of
verpleeghuis : dienstencentrum of steunpunt?
Ja / Nee

GebrZorg (5.10)
Maakt u : of iemand uit uw huishouden gebruik van verzorging via het : bejaarden-, verzorgings- of
verpleeghuis : dienstencentrum of steunpunt?
Ja / Nee

GebrHHulp (5.11)
Maakt u : of iemand uit uw huishouden gebruik van huishoudelijke hulp via het : bejaarden-, verzorgingsof verpleeghuis : dienstencentrum of steunpunt?
Ja / Nee

GebrMaal (5.12)
Maakt u : of iemand uit uw huishouden gebruik van maaltijdverzorging via het : bejaarden-, verzorgingsof verpleeghuis : dienstencentrum of steunpunt?
Ja / Nee

GebrRecrea (5.13)
Maakt u : of iemand uit uw huishouden gebruik van recreatieve bezigheden via het : bejaarden-,
verzorgings- of verpleeghuis : dienstencentrum of steunpunt?
Ja / Nee

GebrAndD (5.14)
Maakt u : of iemand uit uw huishouden gebruik van andere diensten via het : bejaarden-, verzorgings- of
verpleeghuis : dienstencentrum of steunpunt?
Ja / Nee

Bjcrecp (5.15)
Is er in het gebouw waar de woning bij hoort een receptie aanwezig?
Ja / Nee

22

WoON 2015 – Blok 5. Ouderenwoning

Bjchuism (5.16)
Is er een huismeester aanwezig?
Ja / Nee

Bjcecr (5.17)
Is er in het gebouw waar de woning bij hoort een recreatieruimte aanwezig?
Ja / Nee

ZorgKam (5.18)
Zijn er in het gebouw waar de woning bij hoort kamers of bedden waar verzorging of verpleging mogelijk
is?
Ja / Nee

Bjcalarm (5.19)
Is er een alarmbel of -knop in uw woning aanwezig?
Ja / Nee
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Blok 6: Kosten Huurwoning
WieVerh (6.1)
Dan volgt nu een aantal vragen over de kosten van uw huurwoning.
Van wie huurt u uw woning?
1. Corporatie, woningbouwvereniging of gemeentelijk woonbedrijf
2. Rijk, de provincie of het waterschap
3. Pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij, belegger of een makelaar
4. Particulier persoon
5. Familie
6. Zorginstelling
7. Geen van deze

VerhCode (6.2)
Wat is de naam van deze verhuurder?
Voor het beantwoorden van deze vraag drukt u eerst op ‘Zoeken’. U krijgt dan een lijst te zien met de
verhuurders die in uw woonplaats voorkomen. Selecteer de juiste verhuurder en druk daarna op ‘ok’.
Als de verhuurder niet in de lijst voorkomt, kies dan voor ‘geen van deze’ (laatste optie in de lijst).
Verhuurders

Verh_Code
Code verhuurder

Omschre (6.3)
Om welke verhuurder gaat het dan?

HuurMnd (6.4)
Dan volgt nu een aantal vragen over de kosten van uw huurwoning.: Dan volgt nu een aantal vragen over
de bruikleenkosten van uw antikraak woning. We zullen hiernaar refereren als ‘huur’.
Hoeveel bedraagt de totale huur per maand, d.w.z., hoeveel wordt per maand aan de eigenaar of
verhuurder betaald?

CHuur (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat de totale huur <HuurTot> euro per maand bedraagt.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.
1. Akkoord
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KostIn11..14, 21..24 (6.5)
Dan volgt nu een aantal vragen over de kosten van uw woning.
Heeft u kosten in verband met:
Zijn in dit bedrag kosten inbegrepen voor:
Heeft u kosten in verband met:
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Water
2. Verwarming
3. Elektriciteit
4. Centraal antennesysteem
5. Kabelaansluiting
6. Huur garage
7. Overige servicekosten zoals voor een huismeester of schoonmaken van de algemene ruimten
8. Geen van deze

Harde Controle
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.

Meubi (6.6)
Heeft u uw woning kaal, gestoffeerd of gemeubileerd gehuurd?
Gestoffeerd wil zeggen: vloerbedekking, gordijnen, hoofdverlichting en basis keukenapparatuur was
aanwezig in de woning.
Gemeubileerd wil zeggen: gestoffeerd en voorzien van basis meubilair.
1. Kaal, niet gestoffeerd of gemeubileerd
2. Gestoffeerd
3. Gemeubileerd

AantPunt (6.7)
Bij het bepalen van uw huur speelt het aantal punten van uw woning volgens het
woningwaarderingsstelsel een rol. Hoeveel punten heeft uw woning?
De punten staan wellicht vermeld op het bericht van de verhuurder met de jaarlijkse huurverhoging die
huurders rond mei ontvangen.
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Blok 7: Huurtoeslag

IHS (7.1)
Ontvangt : u : uw huishouden huurtoeslag?
1. Ja
2. Nee
3. Aangevraagd, nog in behandeling

OntvSubs (7.2)
Wordt de huurtoeslag door de verhuurder in mindering gebracht op de huur of ontvangt ($1: u $2: uw
huishouden) de huurtoeslag rechtstreeks van de Belastingdienst?
1. Door de verhuurder in mindering gebracht op de huur
2. Rechtstreeks van de Belastingdienst

Hubegrip (7.3)
U heeft eerder opgegeven dat de huur van de woning per maand bedraagt.
Is van dit bedrag de huurtoeslag al afgetrokken?
Ja / Nee
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Blok 8: Kopen Huurwoning
InKoopH
De volgende vragen gaan over het kopen van uw huurwoning.

WilKopn (8.1)
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..9 (8.2)
Om welke reden of redenen zou u uw woning willen kopen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Geen jaarlijkse huurverhoging
2. Om te kunnen profiteren van de waardestijging van de woning
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
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RNKoop1..13 (8.3)
Om welke reden of redenen zou u uw huurwoning niet willen kopen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
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 huurtoeslag 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 (8.4)
Heeft uw verhuurder u wel eens uw woning te koop aangeboden?
Ja / Nee
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Blok 9: Kosten Koopwoning

InKostWn
De volgende vragen gaan over de kosten van uw woning.

AankPrs, AankPrsMunt (9.1, 9.2)
Kunt u aangeven voor welke prijs u : of iemand anders in uw huishouden deze woning heeft gekocht?
De prijs van weilanden, landbouwgrond of kassen moet u hierbij niet meerekenen.
De prijs van de winkel of bedrijfsruimte moet u hierbij meerekenen.
Het gaat hierbij om het aankoopbedrag en niet om het geleende bedrag.

Harde controle
Vul s.v.p. een munteenheid (euro of gulden) in.

CPrsGld (Zachte Controle )
U heeft aangegeven dat de aankoopprijs GULDEN bedroeg.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.
1. Akkoord

CPrsEur (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat de aankooprijs EURO bedroeg.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.
1. Akkoord

Hypotheek (9.3)
Rust op deze woning één of meerdere hypotheken?
Indien de hypotheek uit verschillende hypotheekvormen bestaat, bijv. een spaarhypotheek met een
aflossingsvrij deel of een gecombineerde spaar/beleggingshypotheek, dan telt dit als één hypotheek.
1. Ja, één hypotheek
2. Ja, meerdere hypotheken
3. Nee, geen hypotheek

NrHypo (9.4)
Hoeveel hypotheken zijn dit in totaal?
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NHG (9.5)
Is voor deze woning een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) : of een gemeentegarantie) verleend?
1. Ja:, nationale hypotheekgarantie (NHG) (vanaf 1995
2. Ja:, gemeentegarantie (tot 1995)
3. Nee: , geen van beide
4. Weet niet

IntroMrHyp
U heeft aangegeven dat er hypotheken op deze woning rusten. : Over elke hypotheek willen wij u een
aantal vragen stellen : Over de drie hypotheken met het hoogst geleende bedrag bij afsluiten willen wij u
een aantal vragen stellen. U mag zelf kiezen over welke hypotheek u als eerste de vragen beantwoord.

Jaar1..3 (9.6, 9.21 en 9.35)
In welk jaar is de hypotheek afgesloten?
Jaar

Rente1..3, RenteMunt 1..3(9.7, 9.22 en 9.36/9.8,9.23 en 9.37)
Wat is het totaal geleende bedrag van de hypotheek bij afsluiten?

Harde Controle
Vul s.v.p. een munteenheid (euro of gulden) in.
CRentGld (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat het totaal geleende bedrag Rente GULDEN bedroeg.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.
1. Akkoord
CRentEur (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat het totaal geleende bedrag Rente EURO bedroeg.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.
1. Akkoord
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HypVorm11..110, 21..210, 31..310 (9.9,9.24 en 9.37)
Uit welke hypotheekvorm(en) bestaat de hypotheek?
Indien het om een combinatie van hypotheekvormen gaat mag u meerdere antwoorden selecteren.
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Aflossingsvrije hypotheek
2. Spaarhypotheek
3. Beleggingshypotheek
4. Hybride hypotheek
5. Annuïteitenhypotheek
6. Lineaire hypotheek
7. Levenshypotheek
8. Banksparen
9. Anders
10. Weet niet

Harde Controle
Het antwoord ‘Weet niet’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.

ASrtHypVorm1..3 (9.10,9.24 en 9.38)
Wat voor een hypotheekvorm is dit dan?

Bethyp1..3 (9.11,9.25 en 9.39)
Hoeveel bedragen de hypotheeklasten aan rente, aflossing en/of premie in totaal : voor deze hypotheek
per maand?
Als u het niet precies weet, kunt u dan een schatting in euro’s geven?

CHyplast (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat de hypotheeklasten euro per maand bedragen.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.
1. Akkoord

BNBethyp1..3 (9.12,9.26 en 9.40)
Is dat bruto of netto?
Netto wil zeggen na hypotheekrenteaftrek van de belastingdienst.
1. Bruto
2. Netto
3. Weet niet
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BetRente1..3 (9.13,9.27 en 9.41)
Wat is het bedrag dat u : alleen aan hypotheekrente per maand in euro’s betaalt?

CHypRent (Zachte Controle )
U heeft aangegeven dat het bedrag aan hypotheekrente euro per maand bedraagt.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.
1. Akkoord

BNBetRente1..3 (9.14,9.28 en 9.42)
Is dat bruto of netto?
Netto wil zeggen na hypotheekrenteaftrek van de belastingdienst.
1. Bruto
2. Netto
3. Weet niet

RentPer1..3 (9.15,9.29 en 9.43)
Wat is nu het geldende rentepercentage bij deze hypotheek?
Indien er verschillende rentepercentages gelden voor de verschillende hypotheekvormen, dan gaat het
om het rentepercentage van het grootste deel van de hypotheek.
Het percentage graag in 1 of 2 decimalen.
19,99

RenteKl1..3 (9.16,9.30 en 9.44)
Kunt u dan aangeven in welke klasse het rentepercentage valt?
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. Tussen 7 en 7,99%
7. Tussen 8 en 8,99%
8. Tussen 9 en 9,99%
9. Tussen 10 en 10,99%
10. Tussen 11 en 11,99%
11. 12% of meer
12. Weet niet
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AflosNu1..3 (9.17,9.31 en 9.45)
U heeft aangegeven bij deze hypotheek gebruik te maken van een hypotheekvorm waarbij wordt
afgelost.
Welk bedrag is tot nu toe in totaal afgelost?
S.v.p. het bedrag in euro’s noteren.
[1..9999997] euro

OpbVermNu1..3 (9.18,9.32 en 9.46)
U heeft aangegeven bij deze hypotheek gebruik te maken van een hypotheekvorm waarbij vermogen
wordt opgebouwd door te sparen of te beleggen.
Hoeveel vermogen is daarmee tot nu toe in totaal opgebouwd?
S.v.p. het bedrag in euro’s noteren.
[1..9999997] euro

AflosTot1..3 (9.19,9.33 en 9.47)
Weet u dan wat de hoogte is van het totale bedrag dat aan het einde van de looptijd wordt afgelost?
Hoeveel bent u van plan om aan het einde van de looptijd af te lossen?
Als u niets wil aflossen, vul dan 0 in.
S.v.p. het bedrag in euro’s noteren.
[0..9999997] euro

LpThyp1..3 (9.20,9.34 en 9.48)
Hoeveel jaar loopt deze hypotheek nog?
Het gaat om de totale looptijd, niet om de rente-vast periode.
Indien de looptijd korter is dan 1 jaar, dan kunt u 0 invullen.
[0..60]

TotBethyp (9.49)
Zou u kunnen aangeven hoeveel u voor alle hypotheken samen per maand betaalt aan rente, aflossing
en/of premie?
Als u het niet precies weet, kunt u dan een schatting geven?
[0..99997] euro
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CTotBethyp (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat de totale hypotheeklasten <TotBethyp> euro per maand bedragen.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.
1. Akkoord

BNTotBethyp (9.50)
Is dat bruto of netto?
Netto wil zeggen na hypotheekrenteaftrek van de belastingdienst.
1. Bruto
2. Netto
3. Weet niet

TotBetRente (9.51)
Zou u kunnen aangeven hoeveel u voor alle hypotheken samen per maand aan rente betaalt?
[1..99997] euro

CTotBetRente (Zachte Controle )
U heeft aangegeven dat het bedrag aan hypotheekrente (Totaal Betaalde Rente) euro in totaal per maand
bedraagt.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.
1. Akkoord

BNTotBetRente (9.52)
Is dat bruto of netto?
Netto wil zeggen na hypotheekrenteaftrek van de belastingdienst.
1. Bruto
2. Netto
3. Weet niet

Schenk (9.53)
Heeft u in 2014 : of 2015 geld geschonken gekregen van ouders, familie of anderen ?
Ja / Nee

AanlSchenk (9.54)
In 2014 heeft de Belastingdienst de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd naar € 100.000.
Was deze maatregel de aanleiding voor deze schenking?
Ja / Nee
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Verkwaar (9.55)
Tegen welke prijs schat u dat deze woning nu leeg verkocht zou worden?
De prijs van weilanden, landbouwgrond of kassen moet u hierbij niet meerekenen.
De prijs van de winkel of bedrijfsruimte moet u hierbij meerekenen.)
[0..99999997] euro

CVerkPrs (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat deze woning euro zou kunnen opbrengen.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.
1. Akkoord
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Blok 10: Koopwoning was Huurwoning

Omhukoop (10.1)
Bent u : of iemand anders in uw huishouden vroeger huurder van deze woning geweest?
Ja / Nee

VerhToen (10.2)
Wie was de verhuurder?
1. Een corporatie, woningbouwvereniging, gemeentelijk huurbedrijf
2. Een particulier, makelaar, belegger
3. Geen van deze

VanWie (10.3)
Van wie is de woning indertijd gekocht?
1. Een vorige bewoner
2. Een corporatie, woningbouwvereniging, gemeentelijk huurbedrijf
3. Een particuliere verhuurder, makelaar of belegger
4. Geen van deze

RGKoch1..9 (10.4)
Om welke reden of redenen heeft u : of iemand anders in uw huishouden indertijd de woning gekocht?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Geen jaarlijkse huurverhoging
2. Om te kunnen profiteren van de waardestijging van de woning
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. Kon een koopsubsidie krijgen
8. Kopen is goedkoper dan huren
9. Andere redenen
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HuurPrys (10.5)
Hoeveel bedroeg de totale huur per maand, d.w.z., hoeveel werd per maand aan de eigenaar of
verhuurder betaald?
0..99997

CHuurpr (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat de totale huurprijs,
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.
1. Akkoord

euro per maand was.

HuurToe (10.6)
Ontving : u : uw huishouden huurtoeslag?
Ja/Nee

BegripHu (10.7)
U heeft eerder opgegeven dat de huur van de woning,
huurtoeslag al afgetrokken?
ja/Nee
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Blok 11: Woningonderhoud
IntroOnderh
De volgende vraag gaat over onderhoud aan de woning.
Denk hierbij bijv. aan schilderwerk of reparaties aan het dak of de gevel, maar ook aan het aanbrengen
van woningverbeteringen zoals het plaatsen van een nieuwe keuken of dakkapel.
Kleinere werkzaamheden zoals het onderhoud van de cv ketel, tuinonderhoud of het plaatsen van nieuwe
vloerbedekking tellen niet mee.

WonOnderh (11.1)
Heeft er in de afgelopen 3 jaar onderhoud aan uw woning plaatsgevonden en/of zijn er
woningverbeteringen aangebracht?
Ja/Nee

KostOnderh (11.2)
Heeft u : of iemand anders in uw huishouden de kosten hiervan geheel of deels zelf betaald?
1. Ja, helemaal
2. Ja, deels
3. Nee
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Blok 12: Kwijtschelding Heffingen
KWHeff (12.1)
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, geheel
2. Ja, gedeeltelijk
3. Nee
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Blok 13: Tevredenheid Huidige Woning
InTevrHW
In het vorige deel hebben we naar kenmerken van uw huidige woning gevraagd. Nu zouden wij uw
mening over uw huidige woning willen weten.

TWoning (13.1)
Hoe tevreden bent u met uw huidige woning?
1. Zeer tevreden
2. Tevreden
3. Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
4. Ontevreden
5. Zeer ontevreden

HechtWn (13.2)
Hoe gehecht bent u aan uw huidige woning?
1. Zeer gehecht
2. Gehecht
3. Niet gehecht
4. Helemaal niet gehecht

Tindelin_Intro
Kunt u van de volgende uitspraken over uw woning aangeven in hoeverre u het hier mee eens of oneens
bent?

Tindelin, TteKlein, TteGroot, Tonderho, Sfeer, OnvBuit (Tabel: 13.3 - 13.8)
Tindelin: De indeling van deze woning is geschikt?
TteKlein: De woning is te klein?
TteGroot: De woning is te groot?
Tonderho: De woning is slecht onderhouden?
Sfeer: De woning ademt een goede sfeer?
OnvBuit: Ik heb onvoldoende buitenruimte, zoals terras of tuin, bij mijn woning?
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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Blok 14: Huidige Woonomgeving
TWoonOmg (14.1)
Om te beginnen willen wij naar uw mening vragen over uw huidige woonomgeving en de buurt waarin u
woont.
In het volgende deel willen wij naar uw mening vragen over uw huidige woonomgeving en de buurt
waarin u woont.
Hoe tevreden bent u met uw huidige woonomgeving?
1. Zeer tevreden
2. Tevreden
3. Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
4. Ontevreden
5. Zeer ontevreden

InTevBuurt (14.2)
Hieronder staat een aantal uitspraken over de buurt waarin u woont. Kunt u voor elke uitspraak aangeven
in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?

Tbebouw, Tonderhbrt, Tvervele, BrtVhMog, TGehecht, Brtthuis (Tabel: 14.3 - 14.7)
Tbebouw: De bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk.
Tonderhbrt: De woningen in deze buurt zijn goed onderhouden.
Tvervele: Het is vervelend om in deze buurt te wonen.
BrtVhMog: Als het mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen.
TGehecht: Ik ben gehecht aan deze buurt.
Brtthuis: 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

IntVV
Er volgt nu een aantal vervelende voorvallen die in uw buurt kunnen voorkomen. Komen deze voorvallen
naar uw eigen idee vaak, soms of (bijna) nooit voor?
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OBeklad (14.8)
Bekladding van muren en/of gebouwen?
1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit

ObekTwe (14.9)
En ten opzichte van twee jaar geleden, hoe vaak komt dit nu voor?
1. Vaker
2. Even vaak
3. Minder vaak
4. Ik woon hier korter dan twee jaar, dus ik weet het niet

OVerniel (14.10)
Hoe vaak komt vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes voor?
1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit
4. N.v.t., geen telefooncellen, bus- of tramhokjes in de buurt

OverTwe (14.11)
En ten opzichte van twee jaar geleden, hoe vaak komt dit nu voor?
1 Vaak
2 Even vaak
3 Minder vaak

ORommel (14.12)
Hoe vaak komt rommel op straat voor?
1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit

ORomTwe (14.13)
En ten opzichte van twee jaar geleden, hoe vaak komt dit nu voor?
1 Vaak
2.Even vaak
3.Minder vaak
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OHPoep (14.14)
Hoe vaak komt hondenpoep op straat voor?
1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit

OPoeTwe (14.15)
En ten opzichte van twee jaar geleden, hoe vaak komt dit nu voor?
1 Vaak
2 Even vaak
3 Minder vaak

OBuren (14.16)
In welke mate ondervindt u overlast door directe buren?
1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit

OBrtBew (14.17)
In welke mate ondervindt u in deze buurt overlast door omwonenden?
1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit

OBrtTwe (14.18)
En ten opzichte van twee jaar geleden, hoe vaak komt dit nu voor?
1 Vaak
2 Even vaak
3 Minder vaak

OJong (14.19)
In welke mate ondervindt u in deze buurt overlast door jongeren?
1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit
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OJonTwe (14.20)
En ten opzichte van twee jaar geleden, hoe vaak komt dit nu voor?
1 Vaak
2 Even vaak
3 Minder vaak

OGeluid (14.21)
In welke mate ondervindt u in deze buurt vormen van geluidsoverlast?
1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit

OGelTwe (14.22)
En ten opzichte van twee jaar geleden, hoe vaak komt dit nu voor?
1 Vaak
2 Even vaak
3 Minder vaak

OStank (14.23)
In welke mate ondervindt u in deze buurt overlast van stank, stof en/of vuil?
1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit

OVerkeer (14.24)
In welke mate ondervindt u in deze buurt last van het verkeer?
1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit

IntroConBuur
Kunt u ook voor de volgende uitspraken over de buurt waarin u woont aangeven in hoeverre u het hiermee
eens of oneens bent?

44

WoON 2015 – Blok 14. Huidige Woonomgeving

ConBuur1, ConBuur2, Leefbarh, BrtPret, Gezelbuurt, MensKen, TBevSams, Brtveilig (Tabel: 14.25 14.32)
Conbuur1: Ik heb veel contact met mijn directe buren.
Conbuur2: Ik heb veel contact met andere buurtbewoners.
Leefbarh: Ik voel mij medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt.
BrtPret: In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om.
Gezelbuurt: Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen.
MensKen: Mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks.
TBevSams: Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt.
BrtVeilig: 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

ZlfBrt (14.33)
Zet u zichzelf actief in om de buurt te verbeteren of zou u dit misschien willen doen?
1. Ja, dat doe ik al
2. Ja, dit zou ik willen doen
3. Nee

ActBrt1..9, ActBrt_Andrs (14.34 ,14.35)
Wat doet u om de buurt te verbeteren?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Het openbaar groen verzorgen
2. De straat schoonhouden
3. Zorgen voor een veilige buurt
4. Helpen in het buurthuis
5. Buurtfeesten organiseren
6. Melden als er iets kapot of vernield is
Anders, namelijk:
7. actief in buurtvereniging
8. sociale controle
9. overig

RedNtActBrt (14.36)
Wat is de belangrijkste reden dat u zich op dit moment nog niet actief inzet voor de buurt?
1. Weet niet wat ik kan doen
2. Heb geen tijd
3. Andere reden
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ZlfBrn (14.37)
Helpt u uw buren wel eens of zou u dit misschien willen doen?
1. Ja, dat doe ik al
2. Ja, dit zou ik willen doen
3. Nee

ActBrn 1..15, ActBrn_Andrs (14.38, 14.39)
Wat doet u voor de buren?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Boodschappen doen
2. Huisdieren verzorgen/uitlaten
3. Klusjes in huis of in de tuin
4. Helpen bij internet/computer
5. Oogje in het zeil houden of planten verzorgen wanneer zij afwezig zijn
Anders, namelijk:
6. mantelzorg geven
7. wegbrengen of ophalen met de auto
8. vuilcontainer weg en of terugzetten
9. pakketjes aannemen
10. eten koken en of brengen
11. straat schoonmaken
12. helpen bij administratie
13. oppassen op kinderen
14. spullen uitlenen
15. overig

RedNActBrn (14.40)
Waarom zet u zich op dit moment nog niet actief in voor uw buren?
1. Weet niet wat ik kan doen
2. Heb geen tijd
3. Andere reden

VVerzGr (14.41)
Er volgt nu een aantal activiteiten die kunnen bijdragen aan een prettige en leefbare buurt.
Wilt u telkens aangeven wie hier volgens u verantwoordelijk voor is?
Het verzorgen van het openbaar groen (maaien en snoeien) in de buurt?
1. Vooral een taak van de gemeente
2. Vooral een taak van de bewoners
3. Een taak van gemeente en bewoners samen
4. Geen van beide / anders
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VSchStr (14.42)
Het schoonhouden van de straten in de buurt?
1. Vooral een taak van de gemeente
2. Vooral een taak van de bewoners
3. Een taak van gemeente en bewoners samen
4. Geen van beide / anders
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VVeilBrt (14.43)
Het zorgen voor een veilige buurt?
1. Vooral een taak van de gemeente of de politie
2. Vooral een taak van de bewoners
3. Een taak van gemeente, politie en bewoners samen
4. Geen van beide / anders

VOrgFst (14.44)
Het organiseren van buurtfeesten?
1. Vooral een taak van de gemeente
2. Vooral een taak van de bewoners
3. Een taak van gemeente en bewoners samen
4. Geen van beide / anders

VBetFst (14.45)
Het betalen van de kosten van buurtfeesten?
1. Vooral een taak van de gemeente
2. Vooral een taak van de bewoners
3. Een taak van gemeente en bewoners samen
4. Geen van beide / anders

BrtVA (14.46)
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 (14.47)
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

HechtPl (14.48)
In welke mate bent u gehecht aan uw woonplaats?
1. Zeer gehecht
2. Gehecht
3. Niet gehecht
4. Helemaal niet gehecht
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TevrStr (14.49)
Hoe tevreden bent u met de regio waarin u woont?
1. Zeer tevreden
2. Tevreden
3. Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
4. Ontevreden
5. Zeer ontevreden

OntwStr (14.50)
Denkt u dat de ontwikkelingen in uw regio in de komende jaren positief of negatief zullen zijn of zal dit
hetzelfde blijven?
1. Positief
2. Negatief
3. Hetzelfde blijven
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Blok 15: Verhuizingen in de afgelopen 2 jaar

JrKomWon (15.1)
Sinds welk jaar woont u op dit adres?

Harde Controle 1
Dit jaartal ligt in de toekomst. Pas s.v.p. uw antwoord aan.

MndKomWon (15.2)
En sinds welke maand?
Als u het niet precies meer weet, mag u schatten.
1. Januari
2. Februari
3. Maart
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Augustus
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

Harde Controle 2
De datum (jaar en maand) die u heeft ingevuld ligt in de toekomst. Pas s.v.p. uw antwoord(en) aan.

Voor2012 (15.3)
Kunt u dan zeggen of u voor of na <Referentiemaand><Referentiejaar-2> verhuisd bent?
1. Voor <Referentiemaand><Referentiejaar-2>
2. Na <Referentiemaand><Referentiejaar-2>

NrVerhuis (15.4)
De volgende vragen gaan over verhuizingen in de afgelopen 2 jaar.
Hoe vaak bent u sinds <Referentiemaand><Referentiejaar-2> in totaal binnen Nederland verhuisd?
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ZelfdeHH (15.5)
Was de samenstelling van het huishouden vóór de : laatste verhuizing hetzelfde als nu d.w.z. hetzelfde
aantal personen én dezelfde personen?

SamHHVV (15.6)
Wat was de samenstelling van uw huishouden voor de verhuizing?
1. 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 één of meer anderen
5. Een echtpaar of vaste partners met één of meer anderen
6. Één ouder met één of meer thuiswonende kinderen
7. Één ouder met één of meer thuiswonende kinderen en met één of meer anderen
8. Een andere samenstelling

OP_HHK (15.7)
Was u de echtgeno(o)t(e) of partner) : Was u de ouder in het huishouden?
Ja / Nee

BleefAcht (15.8)
Bleven er nog personen uit uw huishouden in de oude woning wonen toen u verhuisde?
Ja / Nee

BewuKeus1..4 (15.9)
Soms zijn mensen wanneer zij verhuizen beperkt in hun keuzemogelijkheden, bijv. omdat ze bij iemand
anders intrekken, verplicht moeten verhuizen voor hun werk of een woning krijgen toegewezen.
Heeft : u : u of uw huishouden : bij de laatste verhuizing zelf bewust gekozen in welke woonplaats, buurt
en/of woning u ging wonen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Ja, woonplaats
2. Ja, buurt
3. Ja, woning
4. Nee, geen van deze

Harde Controle
Het antwoord ‘Nee, geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
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VAGVV (15.10)
U heeft aangegeven dat u niet zelf bewust voor uw huidige woonplaats hebt gekozen. Wel zouden wij
graag willen weten waar uw voorkeur naar uit was gegaan.
Ging de voorkeur toen uit naar de huidige woonplaats, naar een andere woonplaats of had u geen
voorkeur?
1. Huidige woonplaats
2. Andere woonplaats
3. Geen voorkeur

WNPAGVV (15.11)
Wat is de belangrijkste reden dat u uiteindelijk niet in deze andere woonplaats bent 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]

VorBuurt1 (15.12)
Woonde u voor uw : laatste verhuizing in dezelfde woonplaats als nu?
1. Ja
2. Nee, woonde elders in Nederland
3. Nee, woonde in het buitenland

VorBuurt2 (15.13)
Stond uw vorige woning ook in deze buurt?
Ja / Nee

Vland (15.14)
In welk land woonde u voor de verhuizing?
Vul hieronder het land in en druk op ‘Zoeken’. Er opent dan een nieuw scherm. Selecteer het juiste land
uit de lijst met suggesties en druk daarna op ‘ok’.
Als u het land niet in de lijst kunt vinden, vul dan Anders in.<<
=Land
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Land_anders (15.15)
Vul s.v.p. in het vak hieronder het betreffende land in.

InSochw (15.16)
U heeft eerder aangegeven dat u uw huidige woning huurt van een corporatie, woningbouwvereniging of
gemeentelijk woonbedrijf. Heeft u, toen u op zoek ging naar uw woning, ook de mogelijkheid overwogen
om een woning van een particuliere verhuurder te huren?
1. Ja
2. Nee
3. Niet van toepassing, ik ben niet op zoek geweest

ZkParhw1..5, ZkParhw_Andrs (15.17, 15.18)
Waarom heeft u toen niet gekozen voor een woning van een particuliere verhuurder?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Ik kon snel in deze woning
2. Deze woning voldeed het beste aan mijn wensen
3. De huur van deze woning was lager
4. Er was geen aanbod van particuliere verhuurders op de plek waar ik wilde wonen
5. Anders, namelijk:

NtParhw1..9, NtParhw_Andrs (15.19, 15.20)
Waarom heeft u toen niet overwogen om een woning van een particuliere verhuurder te huren?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Ik vond het niet prettig om van een particuliere verhuurder te huren
2. Ik kende geen particuliere verhuurders op de plek waar ik wilde wonen of er was geen aanbod
3. Ik had er toen niet aan gedacht te kijken bij een particuliere verhuurder
4. Particuliere huurwoningen zijn te duur
5. Particuliere verhuurders vragen sleutelgeld en/of borg
6. Particuliere huurwoningen zijn minder goed onderhouden
7. Particuliere huurwoningen hebben een minder goede prijs-kwaliteitverhouding
Anders, namelijk:
8. hangt niet samen met particulier verhuurder
9. anders: overig

InParhw (15.21)
U heeft eerder aangegeven dat u uw huidige woning huurt van een pensioenfonds,
verzekeringsmaatschappij, belegger, een makelaar, particulier persoon of familie. Heeft u, toen u op zoek
ging naar uw woning, ook de mogelijkheid overwogen om te huren van een corporatie,
woningbouwvereniging of gemeentelijk woonbedrijf?
1. Ja
2. Nee
3. Niet van toepassing, ik ben niet op zoek geweest
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ZkSochw1..6, ZkSochw_Andrs (15.22, 15.23)
Waarom heeft u toen niet gekozen voor een woning van een corporatie, woningbouwvereniging of
gemeentelijk woningbedrijf?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Ik kon snel in deze woning
2. Deze woning voldeed het beste aan mijn wensen
3. De huur van deze woning was lager
4. Er was geen aanbod van een corporatie, woningbouwvereniging of gemeentelijk woonbedrijf op de
plek waar ik wilde wonen
Anders, namelijk:
5. hangt niet samen met sociale verhuurder
6. overig

NtSochw1..9, NtSochw_Andrs (15.24, 15.25)
Waarom heeft u toen niet overwogen om te huren van een corporatie, woningbouwvereniging of
gemeentelijk woonbedrijf?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Ik dacht dat ik hiervoor niet in aanmerking kwam
2. Ik wilde niet in een woning van een woningcorporatie wonen
3. Ik stond niet (lang genoeg) ingeschreven voor een woning van een woningcorporatie
4. Ik had snel een woning nodig
5. Er was te weinig aanbod van woningcorporaties op de plek waar ik wilde wonen
6. Woningcorporaties hadden het soort woning niet waar ik naar op zoek was
7. Ik had er niet aan gedacht
Anders, namelijk:
8. hangt niet samen met sociale verhuurder
9. overig

RedVerh1 (15.26)
Wat is de reden dat u naar uw huidige adres bent verhuisd?
1. Huwelijk of samenwonen
2. Scheiding of beëindiging relatie
3. Omdat u zelfstandig bent gaan wonen
4. Geen van deze
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RedenVH1..8 (15.27)
Wat is de reden dat u naar uw huidige adres bent verhuisd?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Gezondheid of behoefte aan zorg
2. Studie
3. Werk
4. Financiële reden
5. Uw vorige woning
6. De woonomgeving of woonbuurt van uw vorige woning
7. Omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wilde wonen
8. Een andere reden
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BelangRdVH (15.28)
Wat was voor u de belangrijkste reden?
1. Gezondheid of behoefte aan zorg
2. Studie
3. Werk)
4. Financiële reden
5. Uw vorige woning
6. De woonomgeving of woonbuurt van uw vorige woning
7. Omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wilde wonen
8. Een andere reden

WerkVH (15.29)
Waarom was werk een reden om van woning te veranderen?
1. U : of iemand in uw huishouden veranderde van werkkring
2. U : of iemand in uw huishouden wilde dichter bij het werk wonen
3. U : of iemand in uw huishouden wilde aan huis werken
4. Andere reden

FinanVH (15.30)
Was dat omdat de woonkosten waren toegenomen of om een andere reden?
1. Toename van woonkosten
2. Andere reden

WoningNV (15.31 )
Wat was de belangrijkste reden waarom u vanwege uw vorige woning bent verhuisd?
1. De vorige woning was te klein
2. De vorige woning was te groot
3. U wilde een woning huren
4. U wilde een woning kopen
5. U wilde een tuin
6. U wilde geen tuin meer
7. U wilde een ander type woning
8. De vorige woning was slecht geïsoleerd voor warmte of geluid
9. De vorige woning was slecht onderhouden
10. Andere reden
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OmgvVH1..10, OmgvVH_Andrs (15.32, 15.33)
Waarom was de vorige woonomgeving de reden voor verhuizing?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. De soort bebouwing
2. Het slechte onderhoud van de buurt
3. De onveiligheid van de buurt als gevolg van criminaliteit
4. Veranderende buurtsamenstelling
5. Overlast van de bewoners
6. Overlast van stank, lawaai of stof
7. Overlast van (zwerf) vuil
8. Bekladding of vernieling
9. Teveel parkeerdruk
10. Anders, namelijk:

OudwVH1..10, OudwVH_Andrs (15.34, 15.35)
Waarom bent u in een woning speciaal bedoeld voor ouderen gaan wonen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Vorige woning was te groot
2. Onderhoud van de tuin werd te zwaar
3. De woonkamer van de vorige woning was niet zonder traplopen bereikbaar
4. Vanuit de woonkamer waren de keuken, het toilet, de badkamer
en tenminste 1 slaapkamer niet zonder traplopen bereikbaar
5. Behoefte aan zorg (zoals persoonlijke verzorging of verpleegkundige hulp)
6. Behoefte aan sociale contacten
7. Lichamelijke beperkingen
8. Algemene gezondheidstoestand
9. Woning was beschikbaar/werd aangeboden
10. Anders, namelijk:
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Blok 16: Kenmerken Vorige Woning
VEigHuurA (16.1)
De volgende vragen gaan over de kenmerken van uw vorige woning / woonruimte.
Was u eigenaar van deze woning?
Ja / Nee

VEigHuurB (16.2)
Betaalde u huur voor deze woning?
Ja / Nee

VEigHuurC (16.3), VEigHuurC_andrs (16.4)
Wat was dan uw woonsituatie?
1. Woonde gratis
2. Woonde antikraak
3. Anders, namelijk:

VBenBuur (16.5)
Had u beneden- of bovenburen?
Ja / Nee

VSrtWon (16.6)
In wat voor type woning woonde u toen?
1. Flat, appartement, etagewoning, boven- of benedenwoning
2. Rijtjeshuis, tussenwoning, hoekwoning
3. Half-vrijstaande woning
4. Vrijstaande woning
5. Boerderij, woning met tuindersbedrijf
6. Woning met aparte winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte
7. Wooneenheid met gezamenlijk gebruik van keuken of toilet
8. Geen van deze

CVBenB (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat u beneden- of bovenburen had en in een type woning woonde waarbij dit niet
gebruikelijk is.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan een van beide voorwaarden.
1. Akkoord
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CVGBuur (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat u geen beneden- of bovenburen had en in een flat of appartement woonde.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan een van beide voorwaarden.
1. Akkoord

VSrtApp (16.7)
En om wat voor soort woning ging het dan specifiek?
1. Maisonnette
2. Bovenwoning
3. Benedenwoning
4. Appartement / etagewoning
5. Flat
6. Geen van deze

VSrtWonAndrs (16.8)
In wat voor soort woning of woonruimte woonde u dan?
1. Kamer(s) in een studentenhuis of bij een hospita
2. Deel van een woning of kamer in verhuurpand
3. Recreatie- of vakantiewoning
4. Woonwagen, caravan
5. Woonboot, woonschip, varend schip
6. Bedrijfspand
7. Verzorgings- of verpleeghuis
8. Geen van deze

VAnders (16.9)
Kunt u een omschrijving geven van uw woning of woonruimte?

VTypeWon (16.10)
Was deze boerderij / woning met tuindersbedrijf een 2 onder 1 kap woning, een geschakelde woning of
een vrijstaande woning?
Om wat voor soort woning ging het?
En om wat voor soort woning ging het dan specifiek?
In wat voor soort woning lag uw woonruimte?
1. Rijtjeshuis / tussenwoning
2. Hoekwoning
3. 2 onder 1 kap woning
4. Geschakelde woning
5. Vrijstaande woning
6. Flat, appartement, etagewoning
7. Geen van deze
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VSrtFlat (16.11)
Had uw vorige woning:
1. Een eigen opgang of ingang aan straat
2. Een voordeur in een gedeeld portiek
3. Een voordeur aan een al dan niet overdekte galerij

VLift (16.12)
Was er in het gebouw een personenlift aanwezig?
Ja / Nee

VExttoe (16.13)
Kon u de woonkamer van uw woonruimte/woning vanaf de straat bereiken zonder traplopen?
Ja / Nee

Vkamers (16.14)
Hoeveel kamers waren er in uw vorige : woonruimte : woning?
Daarbij tellen de woon-, slaap- en studeer- of werkkamers mee.

Vglkvls (16.15)
Was vanuit de woonkamer van uw vorige woning de keuken, het toilet, de badkamer en tenminste één
slaapkamer zonder traplopen te bereiken?
Ja / Nee

VGroter (16.16)
Was uw vorige : woonruimte : woning qua oppervlakte groter, even groot of kleiner dan uw huidige
woning?
1. Groter dan uw huidige woning
2. Vrijwel even groot als uw huidige woning
3. Kleiner dan uw huidige woning

VBjaar (16.17)
In welk jaar was uw vorige woning gebouwd?
Als u het niet precies weet, kunt u ook een schatting geven.
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Blok 17: Huurprijs Vorige Woning

VWieVerh (17.1)
Dan volgt nu een aantal vragen over de kosten van uw vorige woning.
Van wie huurde u de woning?
1. Corporatie, woningbouwvereniging of gemeentelijk woonbedrijf
2. Rijk, de provincie of het waterschap
3. Pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij, belegger of een makelaar
4. Particulier persoon
5. Familie
6. Zorginstelling
7. Geen van deze

VHuurMnd (17.2)
Dan volgt nu een aantal vragen over de bruikleenkosten van uw vorige woning. We zullen hiernaar
refereren als ‘huur’.
Hoeveel bedroeg de totale huur per maand, d.w.z., hoeveel werd per maand aan de eigenaar of
verhuurder betaald?
Het gaat om de huur vlak voor de verhuizing.
In euro

CVHuur (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat de totale huur euro per maand bedraagt.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.
1. Akkoord

Vksth1..4 (17.3.1 t/m 17.3.4)
Waren in dit bedrag kosten inbegrepen voor:
Had u bij uw vorige woning kosten in verband met:)
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Water
2. Verwarming
3. Overige kosten
4. Geen van deze
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Harde Controle
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
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Blok 18: Vrijkomen en Verkoopprijs Vorige Woning

VBeschik (18.1)
Was uw vorige woning na uw vertrek beschikbaar voor nieuwe bewoners?
1. Ja
2. Nee, de woning werd afgebroken
2. Nee, de woning werd gerenoveerd
3. Nee, de woning werd voor andere doeleinden dan bewoning gebruikt
4. Nee, andere reden

VorTeKoop (18.2)
U heeft eerder aangegeven dat er huishoudleden achterbleven in de oude woning.
Is de woning wel op de woningmarkt te koop aangeboden?
Ja / Nee

VorVerk (18.3)
Is uw woning verkocht of staat deze te koop?
1. Ja, verkocht
2. Ja, staat te koop
3. Nee, geen van deze

KenEnLab (18.4)
Voor woningen kan een energielabel worden opgesteld. Dit label geeft met behulp van klassen en kleuren
aan hoe energiezuinig een woning is, in vergelijking met soortgelijke woningen. Daarbij staat het
donkergroene A++ label voor zeer zuinig en het rode G label voor zeer onzuinig.
Was u bekend met het energielabel?
Ja / Nee

LabOpstl (18.5)
Heeft u ten behoeve van de verkoop van uw vorige woning een energielabel laten opstellen?
Ja / Nee
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GeenLab (18.6)
Waarom heeft u dit niet gedaan?
EPA is het Energie Prestatie Advies.
1. De makelaar raadde het af
2. De koper vond het niet nodig
3. U was al in het bezit van een geldig EPA advies
4. U had al een energielabel laten opstellen
5. U had er niet aan gedacht
6. U niet wist dat het moest

VKoop (18.7)
Voor welke prijs is de woning verkocht?
De prijs van weilanden, landbouwgrond of kassen moet u hierbij niet meerekenen.
De prijs van de winkel of bedrijfsruimte moet u hierbij meerekenen.)
euro

CVKoop (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat de verkoopprijs van uw vorige woning Koop in euro’s was.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.
1. Akkoord

AankPrsV(18.8), AankPrsVMunt (18.9)
Voor welke prijs heeft u : of iemand anders in uw huishouden de vorige woning gekocht?
De prijs van weilanden, landbouwgrond of kassen moet u hierbij niet meerekenen.
De prijs van de winkel of bedrijfsruimte moet u hierbij meerekenen.
Het gaat hierbij om het aankoopbedrag en niet om het geleende bedrag.

Harde controle
Vul s.v.p. een munteenheid (euro of gulden) in.

CVPrsGld (Zachte Controle )
U heeft aangegeven dat de aankoopprijs van uw vorige woning ,………. GULDEN bedroeg.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.
1. Akkoord
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CVPrsEur (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat de aankooprijs van uw vorige woning ,………. EURO bedroeg.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.
1. Akkoord

JrWoonV (18.10)
Hoeveel jaar heeft u in uw vorige woning gewoond?
>>S.v.p. afronden op hele jaren.
Minder dan 6 maanden = 0 jaar.<<
[0..97]
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Blok 19: Verkoop Oude Koopwoning en Geërfde Woningen

SitOKp (19.1)
Dan volgt nu een aantal vragen over uw oude koopwoning.
U heeft eerder aangegeven dat uw oude koopwoning nog niet verkocht is.
Staat uw oude koopwoning dan leeg, is deze tijdelijk verhuurd of woont er gratis familie, kennissen of
vrienden ter voorkoming van inbraak of vernieling?
1. De oude koopwoning staat leeg
2. De oude koopwoning is tijdelijk verhuurd
3. Er woont gratis familie, kennissen of vrienden
4. Geen van deze

Verhuur (19.2)
Heeft u uw oude koopwoning verhuurd op basis van de Leegstandwet?
Voor verhuur op basis van de Leegstandwet geldt niet de uitgebreide huurbescherming: u kunt de huur
opzeggen als uw huis verkocht is.
Ja / Nee

HypOKp (19.3)
Heeft u nog één of meerdere hypotheken lopen op uw oude koopwoning?
Ja / Nee

WOZ (19.4)
Is de geschatte waarde van uw oude koopwoning op dit moment lager dan de hypotheeklening(en) op
deze koopwoning?
Met de geschatte waarde bedoelen we de WOZ-waarde, zoals die door de gemeente is vastgesteld.
1. Ja
2. Nee
3. Weet niet

HypRnt (19.5)
Heeft u nog hypotheekrenteaftrek op de oude koopwoning?
Ja / Nee
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ActOKp (19.6)
Bent u van plan om het komende jaar iets (extra’s) te doen om de oude koopwoning te verkopen?
1. Ja
2. Nee
3. Weet niet

WelkActOKp1..4 (19.7)
Wat gaat u dan doen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. De vraagprijs voor de oude koopwoning verlagen
2. Andere manier van adverteren / andere makelaar
3. De oude koopwoning opknappen
4. Iets anders

ActDWl (19.8)
Bent u van plan om het komende jaar iets (extra’s) te doen om de dubbele woonlasten te verlagen?
1. Ja
2. Nee
3. Weet niet

WelkActDWl 1..6 (19.9)
Wat gaat u dan doen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. De oude koopwoning tijdelijk verhuren
2. Terug verhuizen naar oude koopwoning
3. Een betaalregeling treffen met de hypotheekverstrekker
4. De hypotheek, of een deel hiervan, aflossen door geld te lenen van
ouders, familie of anderen
5. De hypotheek, of een deel hiervan, aflossen met een schenking van
ouders, familie of anderen
6. Iets anders
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Erf (19.10)
Nu volgt een aantal vragen over geërfde woningen.
Heeft u in de afgelopen 3 jaar één of meerdere koopwoningen geërfd?
1. Ja, één
2. Ja, meerdere
3. Nee

AantErfgen(19.11)
Heeft u deze : koopwoning : koopwoningen samen met andere erfgenamen geërfd?
1. Ja
2. Nee
3. Weet niet

ErfKpM(19.12)
Hoeveel van deze geërfde koopwoningen staan op dit moment te koop?

SitErfKpM a, SitErfKpMb , SitErfKpMc (Tabel 19.13 t/m 19.15)
SitErfKpMa: Aantal koopwoningen dat leeg staat
SitErfKpMb: Aantal koopwoningen dat tijdelijk verhuurd is
SitErfKpMc: Aantal koopwoningen dat gratis bewoond wordt
[0.7]

Harde Controle
Het aantal koopwoningen dat leeg staat, tijdelijk verhuurd is of gratis bewoond wordt, mag niet groter zijn
dan het totaal aantal geërfde koopwoningen dat te koop staat. Pas s.v.p. uw antwoord aan.

ErfKp (19.16)
Staat deze geërfde koopwoning op dit moment te koop?
Ja / Nee
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SitErfKp (19.17)
Staat deze te koop staande woning leeg, is deze tijdelijk verhuurd of wordt deze gratis bewoond door
familie, kennissen of vrienden ter voorkoming van inbraak of vernieling?
1. De koopwoning staat leeg]
2. De koopwoning is tijdelijk verhuurd
3. De koopwoning wordt gratis bewoond
4. Geen van deze

HypErfKp (19.18)
Rusten er nog één of meerdere hypotheken op deze : koopwoning : koopwoningen)?
ja / Nee

ActErfKp (19.19)
Bent u van plan om het komende jaar iets (extra’s) te doen om deze : koopwoning : koopwoningen te
verkopen of om de dubbele woonlasten te verlagen?
1. Ja
2. Nee
3. Weet niet

WelkActErf1..5 (19.20)
Wat gaat u dan doen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. De vraagprijs voor de : koopwoning : koopwoningen verlagen
2. Andere manier van adverteren / andere makelaar
3. De : koopwoning : koopwoningen opknappen
4. De koopwoning tijdelijk verhuren
5. Iets anders
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Blok 20: Verhuiswens en Verhuisreden

InVerhui
De volgende vragen gaan over toekomstige verhuizingen.

VerhWens (20.1)
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

RedNietVHA1..7 (20.2)
Waarom wilt u niet verhuizen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Ik ben tevreden met mijn woning
2. Ik ben tevreden met mijn woonomgeving
3. Ik wil niet weg uit deze buurt
4. Ik woon hier nog niet zo lang
5. Ik wil nog thuis blijven wonen
6. Ik wil dichtbij mijn werk, bedrijf of studie blijven wonen
7. Andere reden

RedNietVHB1..8, RedNietVHB_Andrs (20.3, 20.4)
Om welke reden(en) gaat het dan?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Ik verbouw liever
2. Verhuizen kost teveel
3. Ik kan (waarschijnlijk) geen geschikte woning vinden
4. Huizenmarkt is momenteel ongunstig
5. Ik ben te oud om te verhuizen
Anders, namelijk:
6. familie en of vrienden wonen dichtbij
7. nabij veel voorzieningen
8. anders: overig
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AanschKp (20.5)
Een aantal jaren geleden zijn de eisen om in aanmerking te komen voor een hypotheek aangescherpt. Zo
mag er maar maximaal 50% aflossingsvrij geleend worden en zijn er strengere voorwaarden waaraan
moet worden voldaan om Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te krijgen. Heeft dit voor u een rol
gespeeld bij de afweging om voorlopig niet te verhuizen?
Ja / Nee

AanschHr (20.6)
Een aantal jaren geleden zijn ook de eisen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning
aangescherpt. Zo moet 90% van de sociale huurwoningen worden toegewezen aan huishoudens met een
belastbaar inkomen dat lager is dan € 34.678. Heeft dit voor u een rol gespeeld bij de afweging om
voorlopig niet te verhuizen?
Ja / Nee

Gedwverh (20.7)
Denkt u binnen 2 jaar te moeten verhuizen?
Ja / Nee

TermynMV (20.8)
Wanneer : wilt : gaat : moet u verhuizen?
1. Binnen een half jaar
2. Over een half jaar tot een jaar
3. Over 1 tot 2 jaar
4. Weet ik nog niet

Samhhnv (20.9)
Zal de samenstelling van het huishouden vlak voor en vlak na de verhuizing naar verwachting hetzelfde
zijn:, d.w.z. hetzelfde aantal personen én dezelfde personen?
Ja / Nee

Ggroothh (20.10)
Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen zal uw huishouden na de verhuizing dan bestaan?
1..99
Harde Controle
U heeft aangegeven dat de samenstelling van uw huishouden na de verhuizing anders zal zijn dan nu. De
huishoudgrootte kan daarom niet 1 zijn. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
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Toekhh (20.11)
Hoe zal het huishouden er na de verhuizing uitzien?
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 één of meer anderen
5. Één ouder met één of meer thuiswonende kinderen
6. Één ouder met één of meer thuiswonende kinderen en met één of meer
anderen
7. Een andere samenstelling

OpToekhh (20.12)
Bent u dan de echtgeno(o)t(e) of vaste partner in het huishouden?
Ja / Nee

Relatoek (20.13)
Wat is dan uw relatie tot het echtpaar of de vaste partners : Wat is dan uw relatie tot de ouder in het
huishouden?
1. Kind van beide echtgenoten/partners
2. Kind van één van beide echtgenoten/partners : Kind
3. (Schoon)vader/moeder
4. Schoonzoon /schoondochter
5. Overige familie
6. Anders, geen familie

BlijfAcht (20.14)
Blijven er nog personen uit uw huishouden op het huidige adres wonen als u verhuist?
Ja / Nee

Ttekenc (20.15)
Bent u (of uw eventuele partner) (straks) ondertekenaar of medeondertekenaar van het huur- of
koopcontract?
Ja / Nee
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Intrek (20.16)
Wilt : Gaat : Moet u verhuizen naar een lege woning of trekt u bij iemand in?
1. Naar een lege woning
2. Trekt bij iemand in

TNedBL (20.17)
Verwacht u in Nederland te blijven of verhuist u naar het buitenland?
Blijft u in Nederland of verhuist u naar het buitenland?
1. Nederland
2. Buitenland
3. Weet ik nog niet

Tpersoms (20.18)
Wat is de reden voor verhuizing?
1. Huwelijk of samenwonen
2. Scheiding
3. Wil zelfstandig gaan wonen
4. Geen van deze

TRedenVH1..8, TRedenVH_Andrs (20.19,20.20)
Wat is de reden dat u gaat verhuizen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Gezondheid of behoefte aan zorg
2. Studie
3. Werk
4. Financiële reden
5. Uw huidige woning
6. De woonomgeving of woonbuurt van uw huidige woning
7. Omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wil wonen
8. Anders, namelijk:
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TBelangRdVH (20.21)
Wat is voor u de belangrijkste reden?
1. Gezondheid of behoefte aan zorg
2. Studie
3. Werk
4. Financiële reden
5. Uw huidige woning
6. De woonomgeving of woonbuurt van uw huidige woning
7. Omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wil wonen
8. Een andere reden

TWerkVH (20.22)
Waarom is werk een reden om te verhuizen?
1. U : of iemand in uw huishouden verandert van werkkring
2. U : of iemand in uw huishouden wil dichter bij het werk wonen
3. U : of iemand in uw huishouden wil aan huis werken
4. Andere reden

TFinanVH (20.23)
Is dat omdat de woonkosten zijn toegenomen of om een andere reden?
1. Toename van woonkosten
2. Andere reden

TWoningVH (20.24)
Wat is de belangrijkste reden dat u vanwege uw huidige woning : wilt : gaat : moet verhuizen?
1. De huidige woning is te klein
2. De huidige woning is te groot
3. U wilt een woning huren
4. U wilt een woning kopen
5. U wilt een tuin
6. U wilt geen tuin meer
7. U wilt een ander type woning
8. De huidige woning is slecht geïsoleerd voor warmte of geluid
9. De huidige woning is slecht onderhouden
10. Andere reden

74

WoON 2015 Blok 20. Verhuiswens en Verhuisreden

RedNBlyf (20.25)
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?
Als u moet verhuizen vanwege sanering (bijv. sloop), vult u dan ‘nee’ in.
Ja / Nee

TOmgvVH1..15, TOmgvVH_Andrs (20.26, 20.27)
Waarom is uw huidige woonomgeving de reden voor verhuizing?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. De soort bebouwing
2. Het slechte onderhoud van de buurt
3. De onveiligheid van de buurt als gevolg van criminaliteit
4. (Veranderende) buurtsamenstelling
5. Overlast van de bewoners
6. Overlast van stank, lawaai of stof
7. Overlast van (zwerf) vuil
8. Bekladding of vernieling
9. Teveel parkeerdruk
Anders, namelijk:
10. te weinig groen
11. te weinig voorzieningen in de buurt
12. te rustig
13. te druk
14. slechte sfeer
15. anders: overig
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Blok 21: Kenmerken Gewenste Woning

KanAntw (21.1)
De volgende vragen gaan over de eisen waaraan uw toekomstige woning moet voldoen en over uw
toekomstige woonplaats. Kunt u hierover al vragen beantwoorden?
Ja / Nee

GSrtWon (21.2)
Wilt u, rekening houdend met uw inkomen, aangeven aan welke eisen uw toekomstige woning moet
voldoen? : De volgende vragen gaan over de kenmerken van uw toekomstige woning.
1: Wat voor soort woning/woonruimte zoekt u? : In wat voor soort woning/woonruimte gaat u wonen?
1. Flat, appartement, etagewoning, boven- of benedenwoning
2. Rijtjeshuis, tussenwoning, hoekwoning, half-vrijstaande woning,vrijstaande woning
3. Boerderij, woning met tuindersbedrijf
4. Woning met aparte 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. Geen van deze

GSrtWonAndrs (21.3)
Wat voor soort woning/woonruimte zoekt u dan?
In wat voor soort woning/woonruimte gaat u wonen?)
1. Kamer(s) in een studentenhuis of bij een hospita
2. Deel van een woning of kamer in verhuurpand
3. Recreatie- of vakantiewoning
4. Woonwagen, caravan
5. Woonboot, woonschip, varend schip
6. Bedrijfspand
7. Verzorgings- of verpleeghuis
8. Geen van deze
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Anders (21.4)
Kunt u een omschrijving geven van de : gewenste woning of woonruimte?

GWonTyp (21.5)
En om wat voor soort woning gaat het dan specifiek?
1. Rijtjeshuis / tussenwoning
2. Hoekwoning
3. 2 onder 1 kap woning
4. Geschakelde woning
5. Vrijstaande woning
6. Geen van deze

GOudWon (21.6)
Is de : gewenste) woning speciaal bestemd voor ouderen?
Ja / Nee

GComplex (21.7)
Wilt u een ouderenwoning die op zichzelf staat of een die deel uitmaakt van een complex of groep van
woningen speciaal bestemd voor ouderen?
Staat de woning op zichzelf of maakt deze deel uit van een complex of groep van woningen speciaal
bestemd voor ouderen?
Met een complex bedoelen we dat er meerdere ouderenwoningen in één (flat)gebouw, woonblok of hofje
zijn gelegen. Het kan ook gaan om een mengvorm speciaal voor ouderen en gewone woningen.
1. Op zichzelf staand
2. In complex
3. Geen voorkeur

GSrtBejW1 (21.8)
Wat voor een soort ouderenwoning wenst u?
In wat voor soort ouderenwoning gaat u wonen?
1. Een serviceflat
2. Een woonzorgcomplex
3. Een bejaardenoord, verzorgingshuis of een verzorgingsflat
4. Andere woonvorm
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GSrtBejW2 (21.9)
Wat voor een soort ouderenwoning wenst u?
In wat voor soort ouderenwoning gaat u wonen?
1. Een ouderenwoning, bejaardenwoning, seniorenwoning
2. Een aanleunwoning
3. Andere woonvorm

VzCompl1..5 (21.10.1 t/m 21.10.5)
Welke voorzieningen wilt u dat in het complex aanwezig zijn?
Kunt u dan gebruik maken van één of meer van de volgende voorzieningen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
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

Harde Controle
Het antwoord ‘geen van deze’ kan niet worden gekozen in combinatie met een van de andere antwoorden.

GZorgKam (21.11)
Wenst u in het complex ook kamers of bedden waar verzorging of verpleging mogelijk is?
Zijn er in het complex ook kamers of bedden waar verzorging of verpleging mogelijk is?)
Ja / Nee

GAlarmBK (21.12)
Wilt u in uw woning een alarmbel of knop?
Is er een alarmbel of knop in de woning aanwezig?)
Ja / Nee

GOudWzlf (21.13)
Wilt : Gaat u zelfstandig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften, zoals verzorging van de maaltijden,
schoonmaken, lichamelijke verzorging, eventueel verpleging?
Ja / Nee
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GTuin (21.14)
Zoekt u naar een woning met tuin?
Heeft de woning een tuin?)
1. Ja Met Tuin
2. Nee Zon./ Tuin
3. Geen voorkeur

GKamer (21.15)
Hoeveel kamers : moet de woning bij voorkeur hebben : heeft de woning?
Daarbij tellen de woon-, slaap- en studeer- of werkkamers mee.
Indien u geen voorkeur heeft, kunt u 97 invullen
1..97
CGKamrs (Zachte Controle)
U heeft aangegeven dat het gewenste aantal kamers is.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.
1. Akkoord]

GOpphfdw (21.16)
Hoe groot moet de oppervlakte van de woonkamer bij voorkeur zijn?
Hoe groot is de oppervlakte van de woonkamer?
Indien u het niet precies weet, kunt u dan een schatting geven.
Indien u geen voorkeur heeft, kunt u 997 invullen
2
1..997 m

COppWk (Zachte Controle)
2
U heeft aangegeven dat de : gewenste oppervlakte van de woonkamer …… m is. Klopt dat? Zo niet, corrigeer
dan deze waarde.
1. Akkoord

OppTotT (21.17)
Hoe groot moet de totale woonoppervlakte bij voorkeur zijn?
Hoe groot is de totale woonoppervlakte van de woning?
Indien u het niet precies weet, kunt u dan een schatting geven.
De totale woonoppervlakte is grofweg lengte x breedte x aantal woonlagen.
Indien u geen voorkeur heeft, kunt u 9997 invullen
2
1..9997 m
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COpp (Zachte Controle )
U heeft aangegeven dat de : gewenste totale oppervlakte …… m2 is. Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan deze
waarde.
1. Akkoord

GVerdBegGr (21.18)
Als de begane grond verdieping 0 is, op welke verdieping : zou de woonkamer dan bij voorkeur moeten
liggen : ligt de woonkamer dan?
Indien u geen voorkeur heeft, vult u dan 99 in.
-4..99

GPerLiftT (21.19)
Moet er een personenlift aanwezig zijn in het gebouw?
Is er een personenlift aanwezig in het gebouw?
Ja / Nee

GBztrap (21.20)
Is het voor u : of iemand anders uit het huishouden van belang dat de woonkamer van de toekomstige
woning vanaf de straat bereikt kan worden zonder traplopen?
Ja / Nee

GInttoe (21.21)
Is het voor u : of iemand anders uit uw huishouden van belang dat vanuit de toekomstige woonkamer de
keuken, het toilet, de badkamer en tenminste 1 slaapkamer bereikbaar zijn zonder traplopen?
Ja./ Nee

HuurKoop (21.22)
Bent u op zoek naar een huurwoning of naar een koopwoning?
Betreft het een huurwoning of een koopwoning?)
1. Huurwoning
2. Koopwoning]
3. Beide/maakt niet uit

HrKpVrk (21.23)
Gaat uw voorkeur uit naar een huurwoning of koopwoning?
1. Huurwoning
2. Koopwoning
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Aftrek (21.24)
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 (21.25)
Bent u : bereid : van plan de woning deels met eigen geld te financieren?
Ja / Nee

Invest (21.26)
Hoeveel bent u : bereid : van plan te investeren met eigen geld?
1..99999997

GKoop (21.27)
Hoeveel mag de koopprijs van de gewenste woning ongeveer bedragen?
Wat is de koopprijs van de 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.
De prijs van de winkel of bedrijfsruimte moet u bij de prijs van de woning rekenen.)
Als u het niet precies weet, kunt u dan een schatting geven.
1..9999997

GWoonUit (21.28)
Wat wilt u maandelijks maximaal uitgeven aan de hypotheek voor uw woning?
Wat verwacht u dat de maandelijkse hypotheekkosten zijn voor uw woning?
Als u het niet precies weet, kunt u dan een schatting geven.
1..99997

HyNetBru (21.29)
Is van dit bedrag het belastingvoordeel, voortkomend uit de hypotheekrenteaftrek, al afgetrokken?
Ja / Nee
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GHuur (21.30)
Hoeveel mag de huurprijs van de gewenste woning per maand bedragen?
Hoeveel bedraagt de totale huur per maand?
Kosten voor verwarming moet u niet meetellen in de huur.
Als u het niet precies weet, kunt u dan een schatting geven.
1..99997

GIhs (21.31)
Wordt voor de gewenste woning huurtoeslag aangevraagd?
Is of wordt voor de woning huurtoeslag aangevraagd?
Ja / Nee

HuPrKlas (21.32)
U heeft eerder opgegeven dat de huur van de woning …….Huur, per maand : mag bedragen : bedraagt.
Is van dit bedrag de huurtoeslag al afgetrokken?
Ja. / Nee

Gprior1 (21.33)
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 : geweest) bij de keuze van een woning?
1. De ligging
2. De prijs
3. De woning zelf
4. Andere wens

Gprior2 (21.34)
Wat is daarna het belangrijkste?
1. De ligging
2. De prijs
3.De woning zelf
4. Andere wens
Gnieuw (21.35)
Moet de woning bij voorkeur een nieuwbouwwoning zijn?
Is de woning een nieuwbouwwoning?
We bedoelen hiermee dat u de eerste bewoner bent van de woning.
1. Ja
2. Nee
3. Geen voorkeur
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Blok 22: Particulier Opdrachtgeverschap

PartOpdr1 (22.1)
Heeft u belangstelling om een woning te bouwen:
Is één van onderstaande situaties misschien van toepassing? Bouwt u de woning:
Zou u wel belangstelling hebben om te verhuizen indien u een woning kunt bouwen:
1. Op een eigen bouwkavel
2. In een bouwproject dat u samen met andere particulieren ontwikkelt
3. In een gebouw met een voormalige niet woonfunctie, zoals een kantoor
of winkel
4. Geen van deze
5. Weet niet/misschien

Archcat (22 2)
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?
Heeft u zelf of samen met een architect de woning ontworpen of een keuze gemaakt uit een catalogus
met een aantal standaardtypen?
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

PartOpdr2 (22.3)
Zou u belangstelling hebben in een ‘klushuis’, ofwel een woning die u zelf kunt verbouwen?
Is de nieuwe woning misschien een ‘klushuis’, ofwel een woning die u zelf kunt verbouwen?
En zou u belangstelling hebben om te verhuizen naar een ‘klushuis’, ofwel een woning die u zelf kunt
verbouwen?
1. Ja
2. Nee
3. Weet niet/misschien
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Blok 23: Gewenste Wijk of Woonplaats

GWaarWil (23.1)
De volgende vragen gaan over uw toekomstige woonplaats.
Waar wilt u gaan wonen?
1. Zeker in dezelfde woonplaats als nu
2. Bij voorkeur in dezelfde woonplaats als nu, maar eventueel elders in Nederland
3. Bij voorkeur elders in Nederland, maar eventueel in dezelfde woonplaats als nu
4. Zeker elders in Nederland
5. Buitenland
6. Weet ik nog niet

GWaarGev (23.2)
De volgende vragen gaan over uw toekomstige woonplaats.
Verhuist u binnen dezelfde woonplaats of gaat u elders in Nederland wonen?
1. In dezelfde woonplaats als nu
2. Elders in Nederland

GPlaats (23.3)
In welke woonplaats : wilt u dan gaan : gaat u wonen?
Vul hieronder de woonplaats in en druk op ‘Zoeken’. Er opent dan een nieuw scherm. Selecteer de juiste
woonplaats uit de lijst met suggesties en druk daarna op ‘ok’.
Indien u geen voorkeur heeft, vul dan geen voorkeur in.)<<
=Woonplaatsen

GTkPlaats_Code
Code Toekomstige Woonplaats

GRegio (23.4)
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?
Kunt u een grote plaats in de buurt noemen of aangeven in welke regio of deel van Nederland de woning
ligt?
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Gprov (23.5)
Kunt u aangeven in welke provincie de : gewenste woonruimte bij voorkeur moet liggen : 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. Geen voorkeur

Ggrootpl (23.6)
Waar gaat uw voorkeur naar uit wat betreft de grootte van de nieuwe woonplaats?
1. Kleine kern of een klein dorp (paar honderd tot 5.000 inwoners)
2. Dorp of een groot dorp (5.000 tot 20.000 inwoners)
3. Kleine stad (20.000 tot 50.000 inwoners)
4. Stad (50.000 tot 100.000 inwoners)
5. Grote stad (meer dan 100.000 inwoners)
6. Geen voorkeur

GZkrEigBrt (23.7)
In welke buurt gaat u wonen?
1. In dezelfde buurt als nu
2. In een andere buurt

GMisEigBrt (23.8)
In welke buurt wilt u dan gaan wonen?
En als u een woning vindt binnen uw huidige woonplaats, in welke buurt wilt u dan gaan wonen?
1. Zeker in dezelfde buurt als nu
2. Bij voorkeur in dezelfde buurt als nu, maar eventueel in een andere buurt
3. Bij voorkeur in een andere buurt, maar eventueel in dezelfde buurt als nu]
4. Zeker in een andere buurt
5. Weet ik nog niet
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GTkBuurt
Welke buurt heeft dan uw voorkeur? : Welke buurt is dit dan?
Voor het beantwoorden van deze vraag drukt u eerst op ‘Zoeken’. U krijgt dan een lijst te zien met alle
buurten die in uw : gewenste) toekomstige woonplaats voorkomen. Wanneer dit veel buurten zijn staan
deze verdeeld over meerdere schermen (dit staat aangegeven boven de lijst). Selecteer de juiste buurt en
druk op ‘ok’.
Als de buurt niet in de lijst voorkomt, kies dan voor ‘geen van deze’ (één-na-laatste optie in de lijst).
Indien u geen voorkeur voor een buurt heeft, kies dan voor ‘geen voorkeur’ (laatste optie in de lijst).
=Buurten

GTkBuurt1 (23.9)
Code buurt

OmsB1 (23.10)
Om welke buurt gaat het dan?

AlterBrt (23.11)
Stel dat u in de door u : gewenste buurt : gewenste woonplaats geen woning naar uw wens vindt,
wat doet u dan?
1. U gaat in een andere buurt zoeken
2. U gaat in een andere woonplaats zoeken
3. U past uw woonwensen voor wat de woning betreft aan, aan hetgeen u in : de buurt : de woonplaats)
kan vinden
4. U gaat uw huidige huis verbouwen
5. U blijft gewoon zitten

AanpWens (23.12)
Op welke manier zou u uw woonwensen als eerste aanpassen?
1. Door naar een huurwoning te zoeken
2. Door naar een koopwoning te zoeken
3. Door te zoeken naar een woning in een andere prijsklasse
4. Door te zoeken naar een woning van een andere grootte
5. Door naar een ander type woning te zoeken
6. Door specifieke eisen bij te stellen, zoals de aanwezigheid van een tuin,
staat van onderhoud, ligbad etc.
7. Anders
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AWPrijs (23 13)
Zou u dan naar een goedkopere of een duurdere woning gaan zoeken?
1. Goedkoper
2. Duurder
AWGroot (23 14)
Zou u dan naar een kleinere of een grotere woning gaan zoeken?
1. Kleiner
2. Groter

GNwBwB (23.15)
Ligt de woning in een nieuwbouwwijk of komt deze daar te liggen?
Ja / Nee

GNwBwA (23.16)
Zou u een woning in een nieuwbouwwijk in overweging nemen?
1. Zeker niet
2. Misschien
3. Zeker wel

GBLoc (23.17)
Als de woning in een nieuwbouwwijk zou liggen, naar welke locatie zou dan uw voorkeur uitgaan?
Op wat voor locatie?
1. Een locatie in het centrum
2. Een locatie in een bestaande wijk buiten het centrum
3. Een kleine uitbreiding aan de rand van de woonplaats
4. Een grote nieuwbouwwijk

GBLoc2 (23.18)
Is deze locatie op 15 minuten of minder lopen van het centrum?
1. Ja, 15 minuten of minder lopen van centrum
2. Nee, meer dan 15 minuten lopen van centrum
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GPerBuurt (23.19)
In welke periode moet de buurt bij voorkeur gebouwd zijn?
En als u het helemaal voor het kiezen had, in welke periode moet de buurt dan gebouwd zijn?
In welke periode is de buurt 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. 2000 t/m 2009
7. Vanaf 2010
8. Geen voorkeur

GLig (23.20)
Waar moet de gewenste woning bij voorkeur liggen?
Waar ligt de 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. In landelijk gebied met verspreide bebouwing
6. n voorkeur

Gbrttypw (23.21)
Waaruit moet de buurt van de gewenste woning bij voorkeur bestaan?
Waaruit bestaat de buurt van de woning?
1. Voor het merendeel uit (half-)vrijstaande woningen of rijtjeshuizen
2. Voor het merendeel uit etagewoningen of flats
3. Beide evenveel
4. Geen voorkeur

88

WoON 2015 – Blok 23. Gewenste Wijk of Woonplaats

SrtBrt1..9 (23.22)
En hoe zou de buurt er dan specifiek uit moeten zien?
En hoe ziet deze buurt er specifiek uit?
Kunt u dan aangeven uit welk van onderstaande kenmerken de buurt zou moeten bestaan?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Veel vrijstaande woningen
2. Veel half-vrijstaande woningen
3. Veel rijtjeshuizen
4. Veel etagewoningen met maximaal 4 verdiepingen
5. Veel flats
6. Voornamelijk woningen met moderne architectuur
7. Groen, veel parken, groenstroken en perkjes
8. Waterrijk, zoals sloten, grachten en open water
9. Geen voorkeur

Harde Controle
Het antwoord ‘geen voorkeur’ kan niet worden gekozen in combinatie met een van de andere antwoorden.

AfsBoods (23.23)
Welke afstand van de gewenste woning tot winkels voor dagelijkse boodschappen vindt u acceptabel?
Op welke afstand van de woning liggen winkels voor dagelijkse boodschappen?
1. Tot 500 meter
2. Tot 5 kilometer
3. Tot 15 kilometer
4. Op grotere afstand
5. Geen voorkeur/maakt niet uit

AfsSchl (23.24)
Welke afstand van de gewenste woning tot een basisschool vindt u acceptabel?
Op welke afstand van de woning ligt een basisschool?
1. Tot 500 meter
2. Tot 5 kilometer
3. Tot 15 kilometer
4. Op grotere afstand
5. Geen voorkeur/maakt niet uit
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AfsWinkl (23.25)
Welke afstand van de gewenste woning tot een ruim winkelaanbod zoals warenhuizen en speciaalzaken
vindt u acceptabel? : Op welke afstand van de woning ligt een ruim winkelaanbod zoals warenhuizen en
speciaalzaken?
1. Tot 500 meter
2. Tot 5 kilometer
3. Tot 15 kilometer
4. Op grotere afstand
5. Geen voorkeur/maakt niet uit

AfsStad (23.26)
Welke afstand van de gewenste woning tot het centrum van een grote stad vindt u acceptabel?
Op welke afstand van de woning ligt het centrum van een grote stad?
1. Tot 500 meter
2. Tot 5 kilometer
3. Tot 15 kilometer
4. Tot 30 kilometer
5. Op grotere afstand
6. Geen voorkeur/maakt niet uit
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Blok 24: Zoekacties Nieuwe Woning

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

Verhact (24.1)
Heeft u het afgelopen half jaar iets ondernomen om aan een andere woning te komen?
Ook advertenties lezen telt al mee.
Ja / Nee

Zoekhrj (24.2)
Bent u al minstens een half jaar actief bezig om een andere woning te vinden?
Ja / Nee

Actie11..16 (24.3)
Waar heeft u zich ingeschreven om een andere woning te vinden?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Een woningbouwvereniging
2. Een regionale woningbemiddelaar voor woningbouwcorporaties
3. Een organisatie voor studenten- of ouderenhuisvesting
4. Een particuliere woningbemiddelaar
5. Een makelaar, pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij
6. Geen van deze

Harde Controle
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.

Actie21..25 (24.4)
Wat heeft u gedaan om een andere woning te vinden?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Geïnformeerd naar bouwkavels of nieuwbouwwoningen
2. Ingeschreven voor bouwkavels of nieuwbouwwoningen
3. Een woning van binnen bezichtigd
4. Een makelaar ingeschakeld
5. Geen van deze
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Harde Controle 1
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.

Actie31..36 (24.5)
Heeft u een of meer van de volgende acties ondernomen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Intensief advertenties in de (woon-)krant of tijdschrift gelezen
2. Woonbon uit de woonkrant ingeleverd of op internet ingevuld
3. Familie en kennissen ingeschakeld
4. Op internet gezocht
5. Rondgekeken, -gereden of –gebeld
6. Geen van deze

Harde Controle 2
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.

NiksGevnd1..8 (24.6)
Waarom heeft u nog geen woning gevonden?
Waarom heeft u in het afgelopen half jaar niets ondernomen om aan een woning te komen?)
Meerdere antwoorden mogelijk.
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. Nog geen woning(en) in het aanbod gezien of aangeboden gekregen)
6. In afwachting verkoop huidige woning
7. Te weinig activiteiten ondernomen
8. Andere reden
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BNiksGevnd (24.7)
En wat is de belangrijkste reden?
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. Nog geen woning(en) in het aanbod gezien of aangeboden gekregen
6. In afwachting verkoop huidige woning
7. Te weinig activiteiten ondernomen
8. Andere reden

ZoekKp (24.8)
Een aantal jaren geleden zijn de eisen om in aanmerking te komen voor een hypotheek aangescherpt. Zo
mag er maar maximaal 50% aflossingsvrij geleend worden en zijn er strengere voorwaarden waaraan
moet worden voldaan om Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te krijgen.
Is dit voor u een reden dat u nog geen woning gevonden heeft?
Is dit voor u een reden dat u in het afgelopen half jaar niet naar een woning gezocht heeft?
Ja /Nee

ZoekHr (24.9)
Een aantal jaren geleden zijn de eisen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning
aangescherpt. Zo moet 90% van de sociale huurwoningen worden toegewezen aan huishoudens met een
belastbaar inkomen dat lager is dan € 34.678.
Is dit voor u een reden dat u nog geen woning gevonden heeft?
Is dit voor u een reden dat u in het afgelopen half jaar niet naar een woning gezocht heeft?
Ja / Nee
Acpas (24.10)
Als u nu de gewenste woning aantreft zou u daar dan direct achter aan gaan?
1. Ja
2. Nee
3. Weet niet
TBeschik (24.11)
Komt uw huidige woning na uw vertrek beschikbaar voor nieuwe bewoners?
1. Ja
2. Nee, de woning wordt afgebroken
3. Nee, de woning wordt gerenoveerd
4. Nee, de woning wordt voor andere doeleinden dan bewoning gebruikt
5. Nee, andere reden
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Blok 25: Werk OP

IntWrkOP
De volgende vragen gaan over werk en opleiding.

BetWrkOP (25.1)
Heeft u op dit moment betaald werk?
Ook één uur per week of een korte periode telt al mee?
Ja / Nee

UrWkOP (25.2)
Hoeveel uur werkt u in totaal in een normale werkweek, overuren en onbetaalde uren niet meegerekend?
Eventueel een gemiddelde werkweek schatten, bijvoorbeeld bij ploegendienst.
1..95

UrWkGlOP (25.3)
Weet u dan om hoeveel uur het ongeveer gaat?
1. 4 uur of minder per week
2. Minder dan 12 uur
3. Minder dan 30 uur
4. 30 uur of meer per week

WilWerkOP (25.4)
Zou u op dit moment betaald werk willen hebben?
Ook één uur per week of een korte periode telt al mee.
1. Ja
2. Nee
3. Reeds gevonden
4. Wil wel maar kan niet

TevrWerk (25.5)
Hoe tevreden bent u met uw werksituatie?
1. Zeer tevreden
2. Tevreden
3. Niet tevreden maar ook niet ontevreden
4. Ontevreden
5. Zeer ontevreden
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BelangWerk (25.6)
Hoe belangrijk is werk voor u?
1. Zeer belangrijk
2. Belangrijk
3. Niet belangrijk maar ook niet onbelangrijk
4. Onbelangrijk
5. Zeer onbelangrijk

TevrFinan (25.7)
Hoe tevreden bent u met uw financiële situatie?
1. Zeer tevreden
2. Tevreden
3. Niet tevreden maar ook niet ontevreden
4. Ontevreden
5. Zeer ontevreden

VrijWil (25.8)
Heeft u in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk verricht of heeft u zich actief ingezet voor een club
of vereniging?
Ja / Nee
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Blok 26: Opleiding OP

HOplOP (26.1)
Dan volgt nu een aantal vragen over uw opleiding.
Volgt u op dit moment een opleiding of cursus?
Ook opleidingen of cursussen op uw werk tellen mee.
Ja / Nee

NivActOP (26.2)
Wat voor soort opleiding of cursus is dit?
1. Praktijkonderwijs
2. Vmbo, lwoo, vso
3. Havo
4. Vwo, gymnasium, atheneum
5. Mbo (pdb, mba)
6. Hbo (associate degree)
7. Universitaire opleiding
8. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus

NA_VmboOP (26.3)
Welke leerweg volgt u?
1. Basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg
2. Theoretische of gemengde leerweg

NSOplOP4 (26.4)
Wat voor soort opleiding of cursus is dit dan?
1. Nederlandse taalvaardigheid / inburgeringscursus
2. Vakgerichte of bedrijfsgerichte opleiding of cursus
3. Anders

NSAndOP (26.5)
Welke opleiding is dit dan?
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VtDtOP (26.6)
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

NivBehOP (26.7)
Wat is de hoogste opleiding of cursus die u met een diploma heeft afgerond?
1. Geen
2. Lagere school (inclusief speciaal onderwijs, bijv. LOM, BLO, etc)
3. Lbo of vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool)
4. Vmbo of lwoo (inclusief theoretische leerweg)
5. Mavo (ulo, mulo)
6. Havo (mms)
7. Vwo, gymnasium of atheneum (hbs, lyceum)
8. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)
9. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree)
10. Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en promotieonderzoek
11. Andere opleiding/cursus

NB_VmboOP (26.8)
Welke leerweg volgde u?
1. Basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg
2. Theoretische of gemengde leerweg

VSOplOP (26.9) (gecodeerd naar nivbehop)
Wat voor een soort opleiding was dit dan?

NB_NedBLOP (26.10)
Volgde u deze opleiding/cursus in Nederland of in het buitenland?
1. Nederland
2. Buitenland
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LndOplOP (26.11)
In welk land heeft u deze opleiding gevolgd?
Vul hieronder het land in en druk op ‘Zoeken’. Er opent dan een nieuw scherm. Selecteer het juiste land
uit de lijst met suggesties en druk daarna op ‘ok’.
Als u het land niet in de lijst kunt vinden, vul dan Anders in.
=Land

LandOpl _andersOP (26.12)
Vul s.v.p. in het vak hieronder het betreffende land in.

JrOplOP (26.13)
Hoeveel jaar heeft u in totaal op school gezeten?
0..40
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Blok 27: Werk Partner

IntWrkPA
De volgende vragen gaan over werk en opleiding van uw partner.

BetWrkPA (27.1)
Heeft uw partner op dit moment betaald werk?
Ook één uur per week of een korte periode telt al mee?
Ja / Nee

UrWkPA (27.2)
Hoeveel uur werkt : hij : zij in totaal in een normale werkweek, overuren en onbetaalde uren niet
meegerekend?
Eventueel een gemiddelde werkweek schatten, bijvoorbeeld bij ploegendienst.
1..95

UrWkGlPA (27.3)
Weet u dan om hoeveel uur het ongeveer gaat?
1. 4 uur of minder per week
2. Minder dan 12 uur
3. Minder dan 30 uur

WilWerkPA (27.4)
Zou : hij : zij op dit moment betaald werk willen hebben?
Ook één uur per week of een korte periode telt al mee.
1. Ja
2. Nee
3. Reeds gevonden
4. Wil wel maar kan niet
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Blok 28: Opleiding Partner

HOplPA (28.1)
Volgt uw partner op dit moment een opleiding of cursus?
Ook opleidingen of cursussen op : zijn : haar werk tellen mee.
Ja / Nee

NivActPA (28.2)
Wat voor soort opleiding of cursus is dit?
1. Praktijkonderwijs
2. Vmbo, lwoo, vso
3. Havo
4. Vwo, gymnasium, atheneum
5. Mbo (pdb, mba)
6. Hbo (associate degree)
7. Universitaire opleiding
8. Een andere (bedrijfs)opleiding of cursus

NA_VmboPA (28.3)
Welke leerweg volgt : hij : zij?
1. Basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg
2. Theoretische of gemengde leerweg

NSOplPA4 (28.4)
Wat voor soort opleiding of cursus is dit dan?
1. Nederlandse taalvaardigheid / inburgeringscursus
2. Vakgerichte of bedrijfsgerichte opleiding of cursus
3. Anders

NSAndPA (28.5)
Welke opleiding is dit dan?
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VtDtPA (28.6)
Volgt : hij : zij) deze opleiding of cursus in voltijd of deeltijd?
1. Voltijd
2. Deeltijd
3. Niet van toepassing, het gaat om een cursus of training

NivBehPA (28.7)
Wat is de hoogste opleiding of cursus die uw partner met een diploma heeft afgerond?
1. Geen
2. Lagere school (inclusief speciaal onderwijs, bijv. LOM, BLO, etc)
3. Lbo of vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool)
4. Vmbo of lwoo (inclusief theoretische leerweg)
5. Mavo (ulo, mulo)
6. Havo (mms)
7. Vwo, gymnasium of atheneum (hbs, lyceum)
8. Mbo (mts, meao, middenstandsdiploma, pdb, mba)
9. Hbo (hts, heao, kweekschool, associate degree)
10. Universitaire opleiding, inclusief postdoctorale opleidingen en promotieonderzoek
11. Andere opleiding/cursus

NB_VmboPA (28.8)
Welke leerweg volgde : hij : zij?
1. Basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg
2. Theoretische of gemengde leerweg

VSOplPA (gecodeerd naar nivbehpa)
Wat voor een soort opleiding was dit dan?

NB_NedBLPA (28.10)
Volgde : hij : zij deze opleiding/cursus in Nederland of in het buitenland?
1. Nederland
2. Buitenland
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LndOplPA (28.11)
In welk land heeft uw partner deze opleiding gevolgd?
Vul hieronder het land in en druk op ‘Zoeken’. Er opent dan een nieuw scherm. Selecteer het juiste land
uit de lijst met suggesties en druk daarna op ‘ok’.
Als u het land niet in de lijst kunt vinden, vul dan Anders in.
=Land

LandOpl _andersPA (28.12)
Vul s.v.p. in het vak hieronder het betreffende land in.
String[90]

JrOplPA (28.13)
Hoeveel jaar heeft uw partner in totaal op school gezeten?
[0..40]
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Blok 29: Gezondheid en Bewegen

InGeznd
Om beter inzicht te krijgen in de eisen die mensen stellen aan hun woonruimte volgt nu een aantal vragen
over uw gezondheid.

Gezond (29.1)
Hoe is over het algemeen uw gezondheid?
1. Zeer goed
2. Goed
3. Gaat wel
4. Soms goed en soms slecht
5. Slecht

LangdA (29.2)
Heeft u last van één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps?
Ja / Nee

BelemAct08 (29.3)
In welke mate bent u vanwege problemen met uw gezondheid beperkt in activiteiten die mensen
gewoonlijk doen?
1. Ernstig beperkt
2. Wel beperkt, maar niet ernstig
3. Helemaal niet beperkt
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KTrapLp (29.4)
Er volgt 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. We bedoelen hiermee zonder gebruik te maken van technische hulpmiddelen.
Kunt u de trap op- en af lopen?
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
4. Dat kan ik helemaal niet

KStZit (29.5)
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 helemaal niet

KGStnZt (29.6)
Kunt u gaan zitten en opstaan?
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
4. Dat kan ik helemaal niet

KInUit (29.7)
Kunt u de woning verlaten en binnengaan?
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen

KWas (29.8)
Kunt u uzelf volledig wassen?
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
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KLoopStp (29.9)
Kunt u 10 minuten lopen zonder te stoppen?
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
4. Dat kan ik helemaal niet

BSchap1 (29.10)
Kunt u de dagelijkse boodschappen doen?
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Niet vanwege uw gezondheid
4. Niet vanwege andere redenen

HHTrap1 (29.11)
Kunt u klussen doen waarbij een huishoudtrap nodig is?
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Niet vanwege uw gezondheid
4. Niet vanwege andere redenen

LpHlpOP1..8 (29.12.1)
Maakt u gebruik van één of meer van de volgende hulpmiddelen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Wandelstok
2. Kruk
3. Looprek
4. Rollator
5. Rolstoel
6. Scootmobiel
7. Brommobiel / invalidenauto
8. Geen van deze

Harde Controle
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
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RolOP (29.13)
Hoe vaak maakt u binnenshuis gebruik van uw : looprek : rollator :rolstoel : looprek en rollator : looprek en
rolstoel : rollator en rolstoel : looprek, rollator en rolstoel?
1. (Vrijwel) altijd
2. Vaak
3. Soms
4. Zelden of nooit

LangdA_PA (29.14)
Heeft uw partner last van één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps?
Ja / Nee

BelemAct08_PA (29.15)
In welke mate is uw partner vanwege problemen met zijn of haar gezondheid beperkt in activiteiten die
mensen gewoonlijk doen?
1. Ernstig beperkt
2. Wel beperkt, maar niet ernstig
3. Helemaal niet beperkt

PKTrapLp (29.16)
Er volgt nu weer 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. We bedoelen hiermee zonder gebruik te maken van technische
hulpmiddelen.
Kan uw partner de trap op- en af lopen?
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
4. Dat kan hij/zij helemaal niet
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PKStZit (29.17)
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 helemaal niet

PKGStnZt (29.18)
Kan uw partner gaan zitten en opstaan?
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
4. Dat kan hij/zij helemaal niet

PKInUit (29.19)
Kan uw partner de woning verlaten en binnengaan?
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen

PKWas (29.20)
Kan uw partner zichzelf volledig wassen?
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen

PKLoopSt (29.21)
Kan uw partner 10 minuten lopen zonder te stoppen?
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
4. Dat kan hij/zij helemaal niet

BSchap2 (29.22)
Kan uw partner de dagelijkse boodschappen doen?
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Niet vanwege zijn/haar gezondheid
4. Niet vanwege andere redenen
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HHTrap2 (29.23)
Kan uw partner klussen doen waarbij een huishoudtrap nodig is?
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Niet vanwege zijn/haar gezondheid
4. Niet vanwege andere redenen

LpHlpPA1..8 (29.24)
Maakt uw partner gebruik van één of meer van de volgende hulpmiddelen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Wandelstok
2. Kruk
3. Looprek
4. Rollator
5. Rolstoel
6. Scootmobiel
7. Brommobiel / invalidenauto
8. Geen van deze

Harde Controle
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
RolPA (29.25)
Hoe vaak maakt uw partner binnenshuis gebruik van zijn of haar : looprek : rollator : rolstoel
: looprek en rollator : looprek en rolstoel : rollator en rolstoel : looprek, rollator en rolstoel?
1. (Vrijwel) altijd
2. Vaak
3. Soms
4. Zelden of nooit

InOntvangHlp
De volgende vragen gaan over het ontvangen van hulp in het huishouden, hulp bij de persoonlijke
verzorging en verpleegkundige hulp. Denk daarbij zowel aan hulp van huisgenoten, familie, vrienden of
buren, als aan particuliere hulp of professionele hulp, zoals de thuiszorg.
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HlpHuisHd (29.26)
Krijgt : u : uw partner : u of uw partner momenteel wegens gezondheidsproblemen minimaal 1 keer per
week hulp bij het huishouden, zoals bij het schoonhouden van het huis, de was, de boodschappen of het
verzorgen van de warme maaltijd?
Ja / Nee

WieHlpHuisHd1..9 (29.27)
Wie geven deze hulp?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Uw partner, andere : Ikzelf, andere : Andere gezinsleden
2. Uitwonende kinderen
3. Andere familieleden
4. Vrienden of kennissen
5. Thuiszorg
6. Particuliere hulp
7. Buren
8. Vrijwilligers
9. Anders

of huisgenoten

UurHlpHuisHd (29.28)
Hoeveel uur per week krijgt : u : uw partner : u en uw partner deze hulp gemiddeld van personen buiten
het huishouden?
1..68

HlpPersVerz (29.29)
Krijgt : u : uw partner : u of uw partner momenteel minimaal 1 keer per week hulp bij de persoonlijke
verzorging, zoals hulp bij het douchen, aankleden of het aantrekken van steunkousen?
1. Ja : Ja, ikzelf
2. Ja : Ja, mijn partner
3. Ja, beide
4. Nee
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WieHlpPersVerz1..9 (29.30)
Wie geven deze hulp?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Uw partner, andere : Ikzelf, andere : Andere gezinsleden
2. Uitwonende kinderen
3. Andere familieleden
4. Vrienden of kennissen
5. Thuiszorg
6. Particuliere hulp
7. Buren
8. Vrijwilligers
9. Anders

of huisgenoten

UurHlpPersVerz (29.31)
Hoeveel uur per week krijgt : u : uw partner : u en uw partner deze hulp gemiddeld van personen buiten
het huishouden?
1..68

HlpVerpleg (29.32)
Krijgt : u : uw partner : u of uw partner) momenteel minimaal 1 keer per week verpleegkundige hulp, zoals
hulp bij wondverzorging of het klaarzetten of toedienen van medicijnen?
1. Ja : Ja, ikzelf
2. Ja : Ja, mijn partner
3. Ja, beide
4. Nee

WieHlpVerpleg1..9 (29.33)
Wie geven deze hulp?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Uw partner, andere : Ikzelf, andere : Andere gezinsleden
2. Uitwonende kinderen
3. Andere familieleden
4. Vrienden of kennissen
5. Thuiszorg
6. Particuliere hulp
7. Buren
8. Vrijwilligers
9. Anders
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UurHlpVerpleg (29.34)
Hoeveel uur per week krijgt : u : uw partner : u en uw partner deze hulp gemiddeld van personen buiten
het huishouden?
1..68

XtrHulp11..19 (29.35)
Stel, u : of uw partner heeft gedurende een aantal weken dagelijks één uur : extra hulp nodig. Welke van
de onderstaande personen buiten uw huishouden zouden in staat en bereid zijn deze hulp te geven? Houd
hierbij rekening met hun reisafstand en andere verplichtingen.
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Uitwonende kinderen
2. Andere familieleden
3. Vrienden of kennissen
4. Thuiszorg
5. Particuliere hulp
6. Buren
7. Vrijwilligers
8. Anders
9. Weet niet

Harde Controle
Het antwoord ‘Weet niet’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
XtrHulp2 (29.36)
Wie zou u daar in eerste instantie voor vragen?
2. Uitwonende kinderen
3. Andere familieleden
4. Vrienden of kennissen)
5. Thuiszorg
6. Particuliere hulp
7. Buren
8. Vrijwilligers
9. Anders
10. Weet niet
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hulpplaats (29.37)
In welke woonplaats woont de persoon die u daar in eerste instantie voor zou vragen?
Vul hieronder de woonplaats in en druk op ‘Zoeken’. Er opent dan een nieuw scherm. Selecteer de juiste
woonplaats uit de lijst met suggesties en druk daarna op ‘ok’.
Indien deze persoon in het buitenland woont, vul dan buitenland in.
=Woonplaatsen
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Blok 30: Tevredenheid, Contacten en Vrije Tijd

InConVT
Tenslotte nog een aantal vragen over tevredenheid, contacten met familieleden en vrienden en over
vrijetijdsbesteding.

Leven (30.1)
Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met het leven als geheel?
Welk rapportcijfer geeft u hiervoor?
1..10

FamiCont (30.2)
Hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden?
Buiten de mensen die bij u thuis wonen, hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden?)
Dit kan ook contact via telefoon, whatsapp, sms, msn of email zijn.
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

VriCont (30.3)
Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen?
Dit kan ook contact via telefoon, whatsapp, sms, msn of email zijn.
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
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TevrSocCont (30.4)
Hoe tevreden bent u over het contact dat u heeft met familieleden, vrienden en goede kennissen ?
1. Zeer tevreden
2. Tevreden
3. Niet tevreden maar ook niet ontevreden
4. Ontevreden
5. Zeer ontevreden

Zorgen (30.5)
Maakt u zich wel eens zorgen over uw toekomst?
1. Ja, vaak
2. Ja, soms
3. Nee, zelden of nooit

WaarZorgen1.11 (30.6)
Waarover maakt u zich dan zorgen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Uw werk, pensioen, bezit of inkomen
2. Uw relatie, kinderen, familie of vrienden
3. Uw gezondheid
4. Veiligheid / criminaliteit
5. De ontwikkelingen in uw buurt
6. De ontwikkelingen in de maatschappij
Anders
7. economische ontwikkelingen
8. ontwikkelingen in gezondheidszorg
9. verharding van de maatschappij
10. externe dreiging
11. anders: overig

WZ_BrtMaats (30.7)
Over welke ontwikkelingen in : uw buurt : of : de maatschappij maakt u zich dan het meeste zorgen?
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Geloof (30.8)
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
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Blok 31: Vervolgonderzoek

Vervolg (31.1)
De vragenlijst is nu bijna ten einde.
Als laatste willen wij u vragen of u bereid bent om aan eventuele vervolgonderzoeken, uitgevoerd in
opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mee te werken?
Ja / Nee

WGTelNr (31.2)
Bij vervolgonderzoek willen wij ook eventueel telefonisch contact opnemen. Wilt u uw telefoonnummer
noteren?
1. Ja
2.Nee
3. N.v.t., telefonisch niet bereikbaar

TelNr (31.3)
Wat is uw telefoonnummer?

Harde Controle 1
Telefoonnummer is niet volledig (minder dan 10 cijfers)
Harde Controle 2
Eerste cijfer van telefoonnummer moet 0 zijn.
Afsluit
Dit waren alle vragen. Bedankt voor uw medewerking!
We verzoeken u nog vriendelijk de vragenlijst naar het CBS te zenden. Door op de knop 'volgende'
onderaan in dit scherm te klikken, komt u in het scherm waar u de vragenlijst kunt verzenden.
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