
Supplement3:Variabelen in WoON2018 en WoON2021 

BLOK:Huishoudbox  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.Naam LabelWoON2021 

 AantalPP 1.1 AantalPP Aantal personen in huishouden 

 HHKern 1.2 HHKern Samenstelling huishouden 

Afleiding GESLOP Afleiding GESLOP Geslacht van de OP op gegeven door respondent 

Afleiding GESLPA Afleiding GESLPA Geslacht van de partner van de respondent 

Afleiding GeborenOP Afleiding GeborenOP Geboortedatum van de respondent volgens de vragenlijst 

Afleiding LFTOP Afleiding LFTOP Leeftijd van de respondent volgens de vragenlijst 

Afleiding BURGSTOP Afleiding BURGSTOP Burgerlijkestaat van de OP opgegeven door de respondent 

Afleiding route Afleiding route Route die de respondent gevolgd heeft in de vragenlijst 

Afleiding LFTPA Afleiding LFTPA Leeftijd van de partner van de OP 

Afleiding AANTKIND Afleiding AANTKIND Aantal kinderen in het huishouden 

Afleiding LFTKIND1 Afleiding LFTKIND1 Leeftijd thuiswonend kind1 

Afleiding LFTKIND2 Afleiding LFTKIND2 Leeftijd thuiswonend kind2 

Afleiding LFTKIND3 Afleiding LFTKIND3 Leeftijd thuiswonend kind3 

Afleiding LFTKIND4 Afleiding LFTKIND4 Leeftijd thuiswonend kind4 

Afleiding LFTKIND5 Afleiding LFTKIND5 Leeftijd thuiswonend kind5 

Afleiding LFTKIND6 Afleiding LFTKIND6 Leeftijd thuiswonend kind6 

Afleiding LFTKIND7 Afleiding LFTKIND7 Leeftijd thuiswonend kind7 

Afleiding SAMHH8 Afleiding SAMHH8 Samenstelling huishouden(8klassen) 

Afleiding SAMHH5 Afleiding SAMHH5 Samenstelling huishouden(5klassen) 

Afleiding AANTOVER Afleiding AANTOVER Aantal overige huishoudleden 

Afleiding LFTJKND Afleiding LFTJKND Leeftijd jongste kind 

Afleiding LFTOKND Afleiding LFTOKND Leeftijd oudste kind 

Afleiding PLHHOP Afleiding PLHHOP Plaats van de respondent in het huishouden 

  



BLOK2:Eigendomsvormhuidigewoning  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

1.1 EigHuurA 2.1 EigHuurA (2.1) Eigenaar of huurder  

1.2 EigHuurB 2.2 EigHuurB (2.2) Betaalt u huur  

1.3 EigHuurC 2.3 EigHuurC (2.3) Andere woonsituatie  

1.5 Gratis 2.4 Gratis (2.4) Wat is de reden dat u gratis woont?  

1.6 TussenV    

  2.5 Typhrcontr  (2.5) Huurcontract voor bepaalde tijd?  

  2.6 Hropzeg  (2.6) Kan huurcontract eerder worden beëindigd?  

BLOK3:Verhuurwoonruimte  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

2.1 Mrhhipd 3.1 Mrhhipd (3.1) Wonen er meer huishoudens op dit adres  

2.2 HHAdres 3.2 HHAdres (3.2) Aantal extra huishoudens op dit adres  

2.3 PPAdres 3.3 PPAdres (3.3) Aantal personen op dit adres  

2.4 Hhverhur 3.4 Hhverhur (3.4) Verhuurt u kamers  

2.5 HhvhKam 3.5 HhvhKam (3.5) Aantal verhuurde kamers  

2.6 Hhonderh 3.6 Hhonderh (3.6) Respondent is onderhuurder  

BLOK4:WoningtypeenVVE  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

3.1 jrgekocht 4.1 jrgekocht (4.1) In welk jaar woning gekocht 

3.2 bestndwon 4.2 bestndwon (4.2) Betrok een bestaande woning 

3.3 prtopdr1 4.3 prtopdr1 (4.3) Woonruimte woning is 

3.4 benbuur 4.4 benbuur (4.4) Beneden- en/of bovenburen 

3.5 srtwon 4.5 srtwon (4.5) Type woning functioneel 

3.6 srtapp 4.6 srtapp (4.6) Type flat 

  4.7 bobnan (4.7) Heeft u ook buren naast u? 

  4.8 msapfl (4.8) Ligging maisonette/appartement/etagewoning/flatwoning 

3.7 srtwonandrs 4.9 srtwonandrs (4.9) Soort (onzelfstandige) woonruimte 



3.8 anders    

3.9 typwon 4.11 typwon (4.11) Type woning functioneel 

3.10 srtflat 4.12 srtflat (4.12) Soort flat 

3.11 bouwlaag 4.13 bouwlaag (4.13) Aantal verdiepingen woongebouw 

3.12 verdbeggr    

3.13 lift 4.14 lift (4.14) Lift aanwezig 

3.14 exttoe 4.15 exttoe (4.15) Voordeur bereikbaar zonder trappen 

3.15 aanttrap 4.16 aanttrap (4.16) Aantal traptreden straat - woonkamer 

3.16 aantalwon 4.17 aantalwon_n (4.17) Aantal woningen in gebouw 

3.17 ongaantalwon 4.18 ongaantalwon_n (4.18) Ongeveer aantal woningen in gebouw 

3.18 alleenkoop 4.19 alleenkoop (4.19) Zijn dit allemaal koopwoningen? 

3.19 alleenhuur 4.20 alleenhuur (4.20) Zijn dit allemaal huurwoningen? 

3.20 aantaleig    

3.22 aantalhuur    

  4.21 aanthuurkoop (4.21) Vooral koop- of huurwoningen in gebouw? 

3.23 vveactief 4.22 vveactief (4.22) Vereniging van eigenaren (vve) is actief 

3.24.1 srtactvve1 4.23.1 srtactvve1 (4.23.1) Vve activiteit - algemene leden vergadering 

3.24.2 srtactvve2 4.23.2 srtactvve2 (4.23.2) Vve activiteit - gezamenlijke verzekering 

3.24.3 srtactvve3 4.23.3 srtactvve3 (4.23.3) Vve activiteit - ingeschreven bij de kvk 

3.24.4 srtactvve4 4.23.4 srtactvve4 (4.23.4) Vve activiteit - een gezamelijke rekening 

3.24.5 srtactvve5 4.23.5 srtactvve5 (4.23.5) Vve activiteit - een onderhoudsplan 

3.24.6 srtactvve6 4.23.6 srtactvve6 (4.23.6) Vve activiteit - geen van deze 

3.24.7 srtactvve7    

3.25 huurvve 4.24 huurvve (4.24) Huurder actief betrokken bij vve 

3.26 kostresonh    

  4.25 vveperbijdr (4.25) Maandelijkse bijdrage aan de vve 

  4.26 vvepbong (4.26) Ongeveer maandelijkse bijdrage aan de vve 

  4.27.1 vvewelkkosten1 (4.27.1) Vve kosten - huismeester, flatwacht of buurtconciërge 

  4.27.2 vvewelkkosten2 (4.27.2) Vve kosten - gebruik van gemeenschappelijke ruimtes 

  4.27.3 vvewelkkosten3 (4.27.3) Vve kosten - groot onderhoud 

  4.27.4 vvewelkkosten4 (4.27.4) Vve kosten - verwarming of gas voor uw eigen woning 



  4.27.5 vvewelkkosten5 (4.27.5) Vve kosten - elektriciteit voor uw eigen woning 

  4.27.6 vvewelkkosten6 (4.27.6) Vve kosten - water voor uw eigen woning 

  4.27.7 vvewelkkosten7 (4.27.7) Vve kosten - anders 

  4.28 percgrondh (4.28) Deel van de jaarlijkse begroting van vve dat wordt gereserveerd voor groot onderhoud 

3.27 belangenerg 4.29 belangenerg (4.29) Vindt u het belangrijk dat de vve inversteert in energiebesparende maatregelen? 

  



BLOK5:KenmerkenHuidigeWoning  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.Naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

4.1.1 balktuin1 5.1.1 balktuin1 (5.1.1) Buitenplaats - balkon 

4.1.2 balktuin2 5.1.2 balktuin2 (5.1.2) Buitenplaats - tuin 

4.1.3 balktuin3 5.1.3 balktuin3 (5.1.3) Buitenplaats - patio 

4.1.4 balktuin4 5.1.4 balktuin4 (5.1.4) Buitenplaats - binnenplaats 

4.1.5 balktuin5 5.1.5 balktuin5 (5.1.5) Buitenplaats - erf 

4.1.6 balktuin6 5.1.6 balktuin6 (5.1.6) Buitenplaats - geen van deze 

4.2 garcarp 5.2 garcarp (5.2) Garage of carport 

4.3 parkeer 5.3 parkeer (5.3) Soort partkeergelegenheid 

4.4 kamers 5.4 kamers (5.4) Aantal kamers 

4.5 keukeniw 5.5 keukeniw (5.5) Eigen of gedeelde keuken 

4.6 badiw 5.6 badiw (5.6) Eigen of gedeelde bad/douche 

4.7 toiletiw 5.7 toiletiw (5.7) Eigen of gedeeld toilet 

4.8 opphfdwv 5.8 opphfdwv (5.8) Oppervlakte woonkamer 

4.9 opphfdw2 5.9 opphfdw2 (5.9) In welke categorie valt de oppervlakte van uw woonkamer 

4.10 woonvrd 5.10 woonvrd (5.10) Aantal bewoonbare verdiepingen woning/woonruimte 

4.11 inttoe 5.11 inttoe (5.11) Woonkamer, keuken, sanitair, slaapkamer bereikbaar zonder traplopen 

4.12 vhcap 5.12 vhcap (5.12) Aanpassingen voor handicap aanwezig 

4.13.1 srtvrz1 5.13.1 srtvrz1 (5.13.1) Soort aanpassing - traplift 

4.13.2 srtvrz2 5.13.2 srtvrz2 (5.13.2) Soort aanpassing - helling 

4.13.3 srtvrz3 5.13.3 srtvrz3 (5.13.3) Soort aanpassing - aanbouw 

4.13.4 srtvrz4 5.13.4 srtvrz4 (5.13.4) Soort aanpassing - mantelzorg 

4.13.5 srtvrz5 5.13.5 srtvrz5 (5.13.5) Soort aanpassing - tweede toilet 

4.13.6 srtvrz6 5.13.6 srtvrz6 (5.13.6) Soort aanpassing - kleine aanpassingen 

4.13.7 srtvrz7 5.13.7 srtvrz7 (5.13.7) Soort aanpassing - anders 

4.14 vrznodig 5.14 vrznodig (5.14) Aanpassingen in woning zijn nodig voor huishouden 

  



BLOK6:Ouderenwoning  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.Naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

5.1 OudWon 6.1 oudwon (6.1) Woning speciaal bestemd voor ouderen 

5.2 OudVWd1 6.2 oudvwd1 (6.2.1) Voorwaarden voor krijgen ouderenwoning - gezondheid 

5.2 OudVWd2 6.2 oudvwd2 (6.2.2) Voorwaarden voor krijgen ouderenwoning - leeftijdgrens 

5.2 OudVWd3 6.2 oudvwd3 (6.2.3) Voorwaarden voor krijgen ouderenwoning - geen van deze 

5.3 Bjwlos 6.3 bejwlos (6.3) Woning op zichzelf of in complex 

5.4 AantLos 6.4 aantlos (6.4) Aantal ouderenwoningen in complex 

5.5 srtbejwon 6.5 srtbejwon (6.5) Soort ouderenwoning 

5.9 bubvv    

  6.6 bjarhs (6.6) Staat de woning in de buurt van: 

5.10.1 gebrdi1 6.7.1 gebrdi1 (6.7.1) Mogelijkheid gebruik verpleging 

5.10.2 gebrdi2 6.7.2 gebrdi2 (6.7.2) Mogelijkheid gebruik verzorging 

5.10.3 gebrdi3 6.7.3 gebrdi3 (6.7.3) Mogelijkheid gebruik huishoudelijke hulp 

5.10.4 gebrdi4 6.7.4 gebrdi4 (6.7.4) Mogelijkheid gebruik maaltijdverzorging 

5.10.5 gebrdi5 6.7.5 gebrdi5 (6.7.5) Mogelijkheid gebruik recreatieve bezigheden 

5.10.6 gebrdi6 6.7.6 gebrdi6 (6.7.6) Mogelijkheid gebruik andere diensten 

5.10.7 gebrdi7 6.7.7 gebrdi7 (6.7.7) Geen mogelijkheid gebruik diensten 

5.10.8 gebrdi8 6.7.8 gebrdi8 (6.7.8) Weet niet welke diensten mogelijk zijn 

5.6 bjcrecp    

5.7 bjchuism    

5.8 bjcecr    

  



BLOK7:Kostenhuurwoning  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2018 

6.1 WieVerh 7.1 wieverh (7.1) Verhuurder 

6.2 huurmnd    

6.3 ihs    

6.4 hubegrip    

6.5.1 kostin11    

6.5.2 kostin12    

6.5.3 kostin13    

6.5.4 kostin14    

6.5.5 kostin15    

6.5.6 kostin16    

6.5.7 kostin17    

6.5.8 kostin18    

6.6 meubi    

  7.2 parthuur (7.2) Particuliere verhuurder - hoeveel bedraagt de totale huur per maand? 

  7.3 servkost (7.3) Betaalt u servicekosten? 

  7.4 sk_bedrag (7.4) Hoeveel bedragen de servicekosten per maand? 

  7.5.1 sk_soort1 (7.5.1) Soort servicekosten - huismeester, flatwacht of buurtconciërge 

  7.5.2 sk_soort2 (7.5.2) Soort servicekosten - gebruik van gemeenschappelijke ruimtes 

  7.5.3 sk_soort3 (7.5.3) Soort servicekosten - verwarming of gas voor uw eigen woning 

  7.5.4 sk_soort4 (7.5.4) Soort servicekosten - elektriciteit voor uw eigen woning 

  7.5.5 sk_soort5 (7.5.5) Soort servicekosten - water voor uw eigen woning 

  7.5.6 sk_soort6 (7.5.6) Soort servicekosten - huur zonnepanelen 

  7.5.7 sk_soort7 (7.5.7) Soort servicekosten -gebruik van meubels/stoffering 

  7.5.8 sk_soort8 (7.5.8) Soort servicekosten - administratiekosten 

  7.5.9 sk_soort9 (7.5.9) Soort servicekosten - anders 

  7.6 woncorphuur (7.6) Sociale verhuurder - hoeveel bedraagt de totale huur per maand? 

6.7 aantpunt 7.7 aantpunt (7.7) Aantal huurpunten 

6.8 huurenerg 7.8 huurenerg (7.8) Bereid meer huur te betalen voor een energiezuinige woning 



BLOKxx:KopenHuurwoning  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

7.1 wilkopn    

7.2 welkoop    

7.3.1 nietkoop1    

7.3.2 nietkoop2    

7.3.3 nietkoop3    

7.3.4 nietkoop4    

7.3.5 nietkoop5    

7.3.6 nietkoop6    

7.3.7 nietkoop7    

7.3.8 nietkoop8    

7.4.1 finnietkoop1    

7.4.2 finnietkoop2    

7.4.3 finnietkoop3    

7.4.4 finnietkoop4    

7.4.5 finnietkoop5    

7.5 ahuurk    

  



BLOK8:KostenKoopwoning  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

8.1 aankprs 8.1 aankprs (8.1) Aankoopbedrag woning 

8.3 schenkaankoop 8.2 schenkaankoop (8.2) Geld gekregen van (schoon)ouders voor aankoop woning 

8.4 schenkhoev 8.3 schenkhoev (8.3) Bedrag dat geschonken is 

8.5 famlen 8.4 famlen (8.4) Geld geleend van familie of vrienden voor aankoop woning 

8.6 hypwon 8.5 hypwon (8.5) Hypotheek op de woning 

8.7.1 hypotvorm1    

8.7.2 hypotvorm2    

8.7.3 hypotvorm3    

8.7.4 hypotvorm4    

8.7.5 hypotvorm5    

8.7.6 hypotvorm6    

8.7.7 hypotvorm7    

8.7.8 hypotvorm8    

8.7.9 hypotvorm9    

8.7.10 hypotvorm10    

  8.6 wanhypafg (8.6) Hypotheek afgesloten voor of na 1 januari 2013 

8.8 nhg 8.7 nhg_n (8.7) Nationale hypotheek garantie (nhg) of een gemeentegarantie verleend voor woning 

8.9 maandlast 8.8 maandlast (8.8) Bedrag lasten van hypotheek per maand 

  8.10 shv_linan (8.10) Hypotheek met een vast aflossingsschema (bv. lineaire of annuïteitenhypotheek) 

  8.11 shv_spaarbeleg (8.11) Spaar- of beleggingshypotheek 

  8.12 shv_aflosvrij (8.12) Aflossingsvrije hypotheek of een aflossingsvrij deel 

  8.13 spaarbeleg (8.13) Sparen, beleggen of beide 

  8.14 inlegspbel (8.14) Bedrag dat per maand wordt gespaard en/of belegd 

8.11 opbvermnu 8.15 opbvermnu_n (8.15) Hoogte van gespaarde/opgebouwde vermogen 

8.12 afloseind 8.16 afloseind_n (8.16) Verwacht bedrag dat aan het einde van de looptijd kan worden afgelost 

  8.17 restschuld (8.17) Hoe de (aflossingsvrije) hypotheek uiteindelijk gaan aflossen 

8.13 extraaflos 8.18 extraaflos (8.18) Extra afgelost in afgelopen 3 jaar 

8.14 hoevexaf 8.19 hoevexaf (8.19) Hoeveel extra afgelost in in totaal in de afgelopen 3 jaar 



8.10 bnbethyp    

8.15 schenkaf 8.20 schenkaf (8.20) Extra aflossing danzij schenking van (schoon)ouders 

8.16 redenaf 8.21 redenaf (8.21) Belangrijkste reden om extra af te lossen 

8.17 restschuldav    

8.18 restschuldbel    

8.19 verkwaar 8.22 verkwaar (8.22) Verkoopwaarde 

8.20 omhukoop    

 

BLOK9:KwijtscheldingHeffingen  

WoON2018  WoON2021   

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

9.1 kwheff 9.1 kwheff (9.1) Afgelopen jaar kwijtschelding gemeentelijke heffingen gekregen 

  



BLOK10:Energie  

WoON2018  WoON2021   

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

10.1.1 verwarm1 10.1.1 verwwon1 (10.1.1) Soort verwarming - hr/vr-ketel 

10.1.2 verwarm2 10.1.2 verwwon2 (10.1.2) Soort verwarming - hout- of pellet cv-ketel 

10.1.3 verwarm3 10.1.3 verwwon3 (10.1.3) Soort verwarming - warmtepomp 

10.1.4 verwarm4 10.1.4 verwwon4 (10.1.4) Soort verwarming - blok-, wijk- of stadsverwarming 

10.1.5 verwarm5 10.1.5 verwwon5 (10.1.5) Soort verwarming - hout- of pelletkachel of houthaard 

10.1.6 verwarm6 10.1.6 verwwon6 (10.1.6) Soort verwarming - gaskachel of gashaard 

10.1.7 verwarm7 10.1.7 verwwon7 (10.1.7) Soort verwarming - anders 

10.1.8 verwarm8 10.1.8 verwwon8 (10.1.8) Soort verwarming - n.v.t. (geen warmtevoorziening) 

10.2 verwarm_anders    

10.3 freqhout    

10.4.1 warmwater1 10.2.1 verwwater1 (10.2.1) Soort verwarming water - hr/vr-ketel 

10.4.2 warmwater2 10.2.2 verwwater2 (10.2.2) Soort verwarming water - hout- of pellet cv-ketel 

10.4.3 warmwater3 10.2.3 verwwater3 (10.2.3) Soort verwarming water - warmtepomp 

10.4.4 warmwater4 10.2.4 verwwater4 (10.2.4) Soort verwarming water - blok-, wijk- of stadsverwarming 

10.4.5 warmwater5 10.2.5 verwwater5 (10.2.5) Soort verwarming water - zonneboiler 

10.4.6 warmwater6 10.2.6 verwwater6 (10.2.6) Soort verwarming water - elektrische boiler 

10.4.7 warmwater7 10.2.7 verwwater7 (10.2.7) Soort verwarming water - gasgeiser 

10.4.8 warmwater8 10.2.8 verwwater8 (10.2.8) Soort verwarming water - anders 

10.4.9 warmwater9 10.2.9 verwwater9 (10.2.9) Soort verwarming water - n.v.t. (geen warm water in woning) 

10.5 warmwater_anders    

  10.3 typcolwarm (10.3) Soort blok-, wijk- of stadsverwarming 

  10.4 kostcolw (10.4) Kosten per maand blok-, wijk- of stadsverwarming 

  10.5 kostcolwong (10.5) Ongeveer kosten per maand blok-, wijk- of stadsverwarming 

10.6 ngeiser 10.6 ngeiser (10.6) Aantal geisers in de woning 

10.7 afvbuit 10.7 afvbuit (10.7) Geiser heeft afvoer naar buiten 

10.8 invbuit 10.8 invbuit (10.8) Gasgeiser krijgt lucht van buiten aangevoerd 

10.9 nafvbuit 10.9 nafvbuit (10.9) Aantal geisers met afvoer naar buiten 

10.10 ninvbuit 10.10 ninvbuit (10.10) Aantal geisers krijgen lucht van buiten aangevoerd 



  10.11 haard (10.11) Houthaard of -kachel in woning 

  10.12.1 typhaard1 (10.12.1) Soort haard of kachel - hout cv-ketel 

  10.12.2 typhaard2 (10.12.2) Soort haard of kachel - open haard 

  10.12.3 typhaard3 (10.12.3) Soort haard of kachel - inzet- of inbouw houthaard 

  10.12.4 typhaard4 (10.12.4) Soort haard of kachel - vrijstaande houtkachel 

  10.12.5 typhaard5 (10.12.5) Soort haard of kachel - pellet cv-ketel 

  10.12.6 typhaard6 (10.12.6) Soort haard of kachel - pelletkachel 

  10.13 freqhout (10.13) Hoeveel dagen in afgelopen 12 maanden woning met hout verwarmt 

  10.14 kosthout (10.14) Kosten per jaar hout of pellets 

  10.15 kosthoutong (10.15) Ongeveer kosten per jaar hout of pellets 

10.13 zonpanmeerg 10.16 zonpanmeerg (10.16) Zonnepanelen aanwezig in het gebouw 

10.14 stroomzonpan 10.17 stroomzonpan (10.17) Leveren zonnepanelen stroom 

10.15 zonpaneeng 10.18 zonpaneeng (10.18) Zonnepanelen aanwezig in de woning 

10.16 m2zonpan 10.19 m2zonpan (10.19) Aantal m2 zonnepanelen 

10.17 aantzonpan 10.20 aantzonpan (10.20) Aantal zonnepanelen 

  10.21 ventilatie (10.21) Aanwezigheid ventilatiesysteem voor gehele woning 

10.11 rookkool 10.22 rookkool (10.22) Rook-of koolmonoxidemelder aanwezig 

10.12 rookkoolver 10.23 rookkoolver_n (10.23) Op hoeveel (bewoonbare) verdiepingen hangt een rookmelder 

10.18 zuinigstel1    

10.19 zuinigstel2    

10.20 zuinigstel3    

  10.24.1 huurinst1 (10.24.1) Huurt of least installatie - cv-ketel 

  10.24.2 huurinst2 (10.24.2) Huurt of least installatie - hout- of pellet cv-ketel 

  10.24.3 huurinst3 (10.24.3) Huurt of least installatie - warmtepomp 

  10.24.4 huurinst4 (10.24.4) Huurt of least installatie - hout- of pelletkachel 

  10.24.5 huurinst5 (10.24.5) Huurt of least installatie - zonneboiler 

  10.24.6 huurinst6 (10.24.6) Huurt of least installatie - zonnepanelen 

  10.24.7 huurinst7 (10.24.7) Huurt of least installatie - ventilatie- of wtw-systeem 

  10.24.8 huurinst8 (10.24.8) Huurt of least installatie - airconditioning 

  10.24.9 huurinst9 (10.24.9) Huurt of least installatie - anders (voor energie, water of ventilatie) 

  10.24.10 huurinst10 (10.24.10) Huurt of least installatie - geen van deze 



  10.24.11 huurinst11 (10.24.11) huurt of least installatie - anders: (elektrische) boiler 

  10.24.12 huurinst12 (10.24.12) huurt of least installatie - anders: (gas)geiser 

  10.24.13 huurinst13 (10.24.13) huurt of least installatie - anders: warmtewisselaar 

  10.26 kosthuurinst (10.26) Kosten per maand voor huren/leasen van installatie(s) 

  10.27 kosthuurinstong (10.27) Ongeveer kosten per maand voor huren/leasen van installatie(s) 

  10.28.1 isolatie1 (10.28.1) Soort isolatie woning - gevel/buitenmuren 

  10.28.2 isolatie2 (10.28.2) Soort isolatie woning - dak 

  10.28.3 isolatie3 (10.28.3) Soort isolatie woning - vloer 

  10.28.4 isolatie4 (10.28.4) Soort isolatie woning - geen van deze 

  10.29.1 isonabouw1 (10.29.1) Soort extra isolatie woning - gevel/buitenmuren 

  10.29.2 isonabouw2 (10.29.2) Soort extra isolatie woning - dak 

  10.29.3 isonabouw3 (10.29.3) Soort extra isolatie woning - vloer 

  10.29.4 isonabouw4 (10.29.4) Soort extra isolatie woning - geen van deze 

  10.30.1 typgeveliso1 (10.30.1) Waar (extra) isolatie gevel/buitenmuren - spouwmuur 

  10.30.2 typgeveliso2 (10.30.2) Waar (extra) isolatie gevel/buitenmuren - binnenmuren 

  10.30.3 typgeveliso3 (10.30.3) Waar (extra) isolatie gevel/buitenmuren - buitenmuren 

  10.30.4 typgeveliso4 (10.30.4) Waar (extra) isolatie gevel/buitenmuren - weet niet 

  10.31 typglaswoonk (10.31) Soort glas in woonkamer 

  10.32 typglasslaapk (10.32) Soort glas in slaapkamer 

  10.33 bezeauto (10.33) Heeft u één of meerdere (gedeeltelijk) elektrische auto('s) 

  10.34 thuislad (10.34) Laadt u deze auto('s) thuis weleens op 

  10.35 hoevkilom (10.35) Kilometers per jaar elektrische auto 

  10.36 deelthuislad (10.36) Deel kilometers thuis opgeladen 

  



BLOK11:OnderhoudenWoningverbetering  

WoON2018  WoON2021 Var.naam LabelWoON2021 

11.1.1 enerzmaat1 11.1.1 enerzmaat1 (11.1.1) Energiezuinige maatregelen - dubbel glas 

11.1.2 enerzmaat2 11.1.2 enerzmaat2 (11.1.2) Energiezuinige maatregelen - isolatie dak, muur, vloer of wanden 

11.1.3 enerzmaat3 11.1.3 enerzmaat3 (11.1.3) Energiezuinige maatregelen - zonnepanelen 

11.1.4 enerzmaat4 11.1.4 enerzmaat4 (11.1.4) Energiezuinige maatregelen - warmtepomp 

11.1.5 enerzmaat5 11.1.5 enerzmaat5 (11.1.5) Energiezuinige maatregelen - vernieuwd cv ketel 

11.1.6 enerzmaat6 11.1.6 enerzmaat6 (11.1.6) Energiezuinige maatregelen - anders 

  11.1.7 enerzmaat7 (11.1.7) Energiezuinige maatregelen - geen 

11.2.1 redgeenem1 11.2.1 redgeenem1 (11.2.1) Reden geen energiezuinige maatregelen - woning is al energiezuinig 

11.2.2 redgeenem2 11.2.2 redgeenem2 (11.2.2) Reden geen energiezuinige maatregelen - kan ik niet betalen 

11.2.3 redgeenem3 11.2.3 redgeenem3 (11.2.3) Reden geen energiezuinige maatregelen - besparing is onvoldoende 

11.2.4 redgeenem4 11.2.4 redgeenem4 (11.2.4) Reden geen energiezuinige maatregelen - weet niet wat mogelijkheden zijn 

11.2.5 redgeenem5 11.2.5 redgeenem5 (11.2.5) Reden geen energiezuinige maatregelen - wil geen verbouwing 

11.2.6 redgeenem6 11.2.6 redgeenem6 (11.2.6) Reden geen energiezuinige maatregelen - vve wil dit niet 

11.2.7 redgeenem7 11.2.7 redgeenem7 (11.2.7) Reden geen energiezuinige maatregelen - nog niet aan toegekomen 

11.2.8 redgeenem8 11.2.8 redgeenem8 (11.2.8) Reden geen energiezuinige maatregelen - heb verhuisplannen 

11.2.9 redgeenem9 11.2.9 redgeenem9 (11.2.9) Reden geen energiezuinige maatregelen - anders 

11.3 belangener 11.3 belangener (11.3) Belangrijkste reden uitvoeren energiebesparende maatregelen 

11.4 betvve 11.4 betvve (11.4) Vve heeft maatregelen geheel of gedeeltelijk betaald 

11.5 subsidie    

11.6 mogsub    

11.7.1 redgeensub1    

11.7.2 redgeensub2    

11.7.3 redgeensub3    

11.8 geldleen    

11.9.1 typleen1    

11.9.2 typleen2    

11.9.3 typleen3    

11.9.4 typleen4    

11.9.5 typleen5    



11.9.6 typleen6    

  11.5.1 betzelf1 (11.5.1) Hoe maatregel(en) betaald - hypotheek 

  11.5.2 betzelf2 (11.5.2) Hoe maatregel(en) betaald - lening van familie, vrienden of kennissen 

  11.5.3 betzelf3 (11.5.3) Hoe maatregel(en) betaald - andere lening of doorlopend krediet 

  11.5.4 betzelf4 (11.5.4) Hoe maatregel(en) betaald - subsidie of belastingteruggave 

  11.5.5 betzelf5 (11.5.5) Hoe maatregel(en) betaald - spaargeld of schenking 

  11.5.6 betzelf6 (11.5.6) Hoe maatregel(en) betaald - anders 

11.10 investenerg 11.6 investenerg (11.6) Bent u bereid om meer energiebesparende maatregelen uit te voeren 

11.11 investzelf 11.7 investzelf (11.7) Overweegt u dit in de komende 2 jaar te doen? 

11.12 investvve 11.8 investvve (11.8) Overweegt de vve om in de komende 2 jaar energiebesparende maatregelen uit te voeren? 

11.13.1 ondhbuit1 11.9.1 ondhbuit1 (11.9.1) Soort onderhoud buiten - dak of dakgoot 

11.13.2 ondhbuit2 11.9.2 ondhbuit2 (11.9.2) Soort onderhoud buiten - dakkapel of dakopbouw 

11.13.3 ondhbuit3 11.9.3 ondhbuit3 (11.9.3) Soort onderhoud buiten - uitbouw of serre 

11.13.4 ondhbuit4 11.9.4 ondhbuit4 (11.9.4) Soort onderhoud buiten - werkzaamheden aan buitengevel 

11.13.5 ondhbuit5 11.9.5 ondhbuit5 (11.9.5) Soort onderhoud buiten - houtwerk aan buitenkant geschilderd 

11.13.6 ondhbuit6 11.9.6 ondhbuit6 (11.9.6) Soort onderhoud buiten - raamkozijnen 

11.13.7 ondhbuit7 11.9.7 ondhbuit7 (11.9.7) Soort onderhoud buiten - geen van deze 

11.14.1 ondhbin1 11.10.1 ondhbin1 (11.10.1) Soort onderhoud binnen - keuken of badkamer 

11.14.2 ondhbin2 11.10.2 ondhbin2 (11.10.2) Soort onderhoud binnen - nieuwe vloer 

11.14.3 ondhbin3 11.10.3 ondhbin3 (11.10.3) Soort onderhoud binnen - wanden of plafonds gestuukt 

11.14.4 ondhbin4 11.10.4 ondhbin4 (11.10.4) Soort onderhoud binnen - indeling woning aangepast 

11.14.5 ondhbin5 11.10.5 ondhbin5 (11.10.5) Soort onderhoud binnen - andere groter onderhoud 

11.14.6 ondhbin6 11.10.6 ondhbin6 (11.10.6) Soort onderhoud binnen - geen van deze 

11.15 soortand    

  11.11 epv (11.11) Betaald u een energieprestatievergoeding (epv) aan de verhuurder 

  11.12 kostepv (11.12) Bedrag energieprestatievergoeding (epv) per maand 

  11.13 kostepvong (11.13) Ongeveer bedrag energieprestatievergoeding (epv) per maand 

  11.14 huurhoger (11.14) Heeft verhuurder na aanbrengen van woningverbeteringen de huur of servicekosten verhoogd 

  



BLOK12:Tevredenheidhuidigewoning  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

12.1 twoning 12.1 twoning (12.1) Tevredenheid met huidige woning 

12.4 warm 12.2 warm (12.2) Woning kan aangenaam warm worden 

12.2 tocht 12.3 tocht (12.3) Tocht in de woning 

12.3 schimmel 12.4 schimmel (12.4) Vocht of schimmel in de woning 

  12.5.1 sruimte1 (12.5.1) Ruimte(s) last van schimmel - badkamer 

  12.5.2 sruimte2 (12.5.2) Ruimte(s) last van schimmel - toilet 

  12.5.3 sruimte3 (12.5.3) Ruimte(s) last van schimmel - keuken 

  12.5.4 sruimte4 (12.5.4) Ruimte(s) last van schimmel - slaapkamer(s) 

  12.5.5 sruimte5 (12.5.5) Ruimte(s) last van schimmel - woonkamer 

  12.5.6 sruimte6 (12.5.6) Ruimte(s) last van schimmel - hal/gang 

  12.5.7 sruimte7 (12.5.7) Ruimte(s) last van schimmel - kelder(box) 

  12.5.8 sruimte8 (12.5.8) Ruimte(s) last van schimmel - andere ruimte(s) 

  12.5.9 sruimte9 (12.5.9) Ruimte(s) last van schimmel - geen ruimte(s), alleen last van vocht 

  12.6.1 shoeveel1 (12.6.1) Hoeveel schimmel - badkamer 

  12.6.2 shoeveel2 (12.6.2) Hoeveel schimmel - toilet 

  12.6.3 shoeveel3 (12.6.3) Hoeveel schimmel - keuken 

  12.6.4 shoeveel4 (12.6.4) Hoeveel schimmel - slaapkamer(s) 

  12.6.5 shoeveel5 (12.6.5) Hoeveel schimmel - woonkamer 

  12.6.6 shoeveel6 (12.6.6) Hoeveel schimmel - hal/gang 

  12.6.7 shoeveel7 (12.6.7) Hoeveel schimmel - kelder(box) 

  12.6.8 shoeveel8 (12.6.8) Hoeveel schimmel - andere ruimte(s) 

  12.7.1 soorzaak1 (12.7.1) Oorzaak schimmel - lekkage 

  12.7.2 soorzaak2 (12.7.2) Oorzaak schimmel - ventilatieproblemen 

  12.7.3 soorzaak3 (12.7.3) Oorzaak schimmel - doorslaand vocht gevel/muren 

  12.7.4 soorzaak4 (12.7.4) Oorzaak schimmel - optrekkend grondwater/vocht 

  12.7.5 soorzaak5 (12.7.5) Oorzaak schimmel - andere ruimte(s) 

  12.7.6 soorzaak6 (12.7.6) Oorzaak schimmel - weet niet 

  12.8 smeldverh (12.8) Schimmelprobleem gemeld bij verhuurder 



  12.9.1 sredmrmeld1 (12.9.1) Reden schimmelprobleem meere keren gemeld - verhuurder reageert niet of te langzaam 

  12.9.2 sredmrmeld2 (12.9.2) Reden schimmelprobleem meere keren gemeld - schimmel blijft terugkomen 

  12.9.3 sredmrmeld3 (12.9.3) Reden schimmelprobleem meere keren gemeld - anders 

  12.10 sactieverh (12.10) Verhuurder gaat schimmelprobleem (alsnog) proberen op te lossen 

  12.11 snietoplos (12.11) Waarom gaat verhuurder schimmelprobleem niet / maar voor een deel oplossen 

12.5 tindelin 12.12 tindelin (12.12) Indeling woning is geschikt 

12.6 tteklein 12.13 tteklein (12.13) Woning is te klein 

12.7 ttegroot 12.14 ttegroot (12.14) Woning is te groot 

12.8 tonderho 12.15 tonderho (12.15) Woning is slecht onderhouden 

12.9 sfeer 12.16 sfeer (12.16) Woning ademt een goede sfeer 

12.10 onvbuit 12.17 onvbuit (12.17) Onvoldoende buitenruimte bij de woning 

BLOK13:Huidigewoonomgeving  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.Naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

13.1 twoonomg 13.1 twoonomg (13.1) Tevredenheid met huidige woonomgeving 

13.2 tbebouw 13.2 tbebouw (13.2) De bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk 

13.3 tonderhbrt 13.3 tonderhbrt (13.3) Woningen in buurt zijn goed onderhouden 

13.4 tvervele 13.4 tvervele (13.4) Het is vervelend om in deze buurt te wonen 

13.5 brtvhmog 13.5 brtvhmog (13.5) Als mogelijk ga ik uit deze buurt verhuizen 

13.6 tgehecht 13.6 tgehecht (13.6) Ik ben gehecht aan deze buurt 

13.7 brtthuis 13.7 brtthuis (13.7) Ik voel mij thuis in deze buurt 

13.8 brtbewverh 13.8 brtbewverh (13.8) Steeds meer buurtgenoten verhuizen ergens anders naar toe 

13.9 conbuur1 13.9 conbuur1 (13.9) Ik heb veel contact met mijn directe buren 

13.10 conbuur2 13.10 conbuur2 (13.10) Ik heb veel contact met andere buurtbewoners 

13.11 leefbarh 13.11 leefbarh (13.11) Voel mij mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in buurt 

13.12 brtpret 13.12 brtpret (13.12) In buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om 

13.13 gezelbuurt 13.13 gezelbuurt (13.13) Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en samen dingen doen 

13.14 mensken 13.14 mensken (13.14) Mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks 

13.15 tbevsams 13.15 tbevsams (13.15) Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in buurt 

13.16 brtveilig 13.16 brtveilig (13.16) Bang in deze buurt om lastiggevallen of beroofd te worden 

13.17 zlfbrn    



13.18.1 actiebrn1    

13.18.2 actiebrn2    

13.18.3 actiebrn3    

13.18.4 actiebrn4    

13.18.5 actiebrn5    

13.18.6 actiebrn6    

13.18.7 actiebrn7    

13.18.8 actiebrn8    

13.18.9 actiebrn9    

13.18.10 actiebrn10    

13.18.11 actiebrn11    

13.18.12 actiebrn12    

13.18.13 actiebrn13    

13.18.14 actiebrn14    

13.18.15 actiebrn15    

13.18.16 actiebrn16    

13.18.17 actiebrn17    

13.19 actbrn_andrs    

13.20 rednactbrn    

13.21 brtva    

13.22 brtzva    

13.23 veront_m    

13.24 verov    

13.25 verpin    

13.26 verleegst    

13.27 bwink    

13.28 bov    

13.29 bbasis    

13.30 tevrwink    

13.31 tevrbasis    

13.32 tevrcreche    



13.33 bereikhuis    

13.34 bereikziek    

13.35 tevrstr    

13.36 ontwstr    

  



BLOK14:Verhuizingen  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

14.1 jrkomwon 14.1 jrkomwon (14.1) Sinds welk jaar woont u op dit adres 

14.2 mndkomwon 14.2 mndkomwon (14.2) Sinds welke maand 

14.3 voor2015 14.3 voor2019 (14.3) Voor of na 2019 in de woning komen wonen 

14.4 nrverhuis    

14.5 zelfdehh 14.4 zelfdehh (14.4) Samenstelling van het huishouden vóór verhuizing hetzelfde 

14.6 samhhvv 14.5 samhhvv (14.5) Samenstelling huishouden voor laatste verhuizing 

14.7 op_hhk 14.6 op_hhk (14.6) Behoorde u tot huishoudkern voor de verhuizing 

14.8 bleefacht 14.7 bleefacht (14.7) Personen uit huishouden zijn nog in oude woning gebleven 

14.9.1 bewukeus1 14.8.1 bewukeus1 (14.8.1) Vorige woning - bewust gekozen voor de woonplaats 

14.9.2 bewukeus2 14.8.2 bewukeus2 (14.8.2) Vorige woning - bewust gekozen voor de buurt 

14.9.3 bewukeus3 14.8.3 bewukeus3 (14.8.3) Vorige woning - bewust gekozen voor de woning 

14.9.4 bewukeus4 14.8.4 bewukeus4 (14.8.4) Vorige woning - niet bewust gekozen 

14.10 vagvv 14.9 vagvv (14.9) Ging voorkeur bij laatste verhuizing uit naar huidige woonplaats 

14.11 wnpagvv 14.10 wnpagvv (14.10) Waarom niet in gewenste woonplaats gaan wonen (8 klassen) 

14.12 vorbuurt1 14.11 vorbuurt1 (14.11) Stond vorige woning ook in deze woonplaats 

14.13 vorbuurt2 14.12 vorbuurt2 (14.12) Stond vorige woning ook in deze buurt 

14.14 vland    

14.16.1 redenhuur1 14.13.1 redenhuur1 (14.13.1) Reden huurwoning - financieel niet mogelijk om te kopen 

14.16.2 redenhuur2 14.13.2 redenhuur2 (14.13.2) Reden huurwoning - kopen te groot financieel risico 

14.16.3 redenhuur3 14.13.3 redenhuur3 (14.13.3) Reden huurwoning - goedkoper 

14.16.4 redenhuur4 14.13.4 redenhuur4 (14.13.4) Reden huurwoning - geen zorgen over onderhoud 

14.16.5 redenhuur5 14.13.5 redenhuur5 (14.13.5) Reden huurwoning - makkelijk weer kunnen verhuizen 

14.16.6 redenhuur6 14.13.6 redenhuur6 (14.13.6) Reden huurwoning - te jong of oud 

14.16.7 redenhuur7 14.13.7 redenhuur7 (14.13.7) Reden huurwoning - andere reden 

14.17.1 redfinnm1 14.14.1 redfinnm1 (14.14.1) Reden niet mogelijk om te kopen - inkomen te laag 

14.17.2 redfinnm2 14.14.2 redfinnm2 (14.14.2) Reden niet mogelijk om te kopen - inkomen te onzeker 

14.17.3 redfinnm3 14.14.3 redfinnm3 (14.14.3) Reden niet mogelijk om te kopen - schulden of bkr registratie 

14.17.4 redfinnm4 14.14.4 redfinnm4 (14.14.4) Reden niet mogelijk om te kopen - onvoldoende eigen geld 



14.17.5 redfinnm5 14.14.4 redfinnm5 (14.14.5) Reden niet mogelijk om te kopen - anders 

14.18.1 redenkoop1 14.15.1 redenkoop1 (14.15.1) Reden koopwoning - goedkoper 

14.18.2 redenkoop2 14.15.2 redenkoop2 (14.15.2) Reden koopwoning - investering 

14.18.3 redenkoop3 14.15.3 redenkoop3 (14.15.3) Reden koopwoning - meer keus in woningen 

14.18.4 redenkoop4 14.15.4 redenkoop4 (14.15.4) Reden koopwoning - meer keus in woonomgeving 

14.18.5 redenkoop5 14.15.5 redenkoop5 (14.15.5) Reden koopwoning - eigen baas zijn 

14.18.6 redenkoop6 14.15.6 redenkoop6 (14.15.6) Reden koopwoning - zelf kunnen onderhouden 

14.18.7 redenkoop7 14.15.7 redenkoop7 (14.15.7) Reden koopwoning - anders 

14.19 jaar 14.16 jaar (14.16) Aantal jaar opzoek naar woning 

14.20 maand 14.17 maand (14.17) Aantal maanden op zoek naar woning 

14.21 inschrsoc 14.18 inschrsoc (14.18) Ingeschreven bij een woningcorporatie 

14.22 jaar2 14.19 jaar2 (14.19) Aantal jaar ingeschreven bij woningcorporatie 

14.23 maand2 14.20 maand2 (14.20) Aantal maanden ingeschreven bij woningcorporatie 

14.24 hoevreag    

14.25 hoevaanb    

14.26 hoevkijk    

14.27 weig 14.21 weig (14.21) Tijdens inschrijfduur woning geweigerd 

14.28 hoevweig    

14.29 waaromweig    

14.30 insochw 14.22  insochw   (14.22) Woning van particuliere verhuurder overwogen  

14.31.1 zkparhw1    

14.31.2 zkparhw2    

14.31.3 zkparhw3    

14.31.4 zkparhw4    

14.31.5 zkparhw5    

14.32.1 ntparhw1    

14.33.2 ntparhw2    

14.33.3 ntparhw3    

14.33.4 ntparhw4    

14.33.5 ntparhw5    

14.33.6 ntparhw6    



14.33.7 ntparhw7    

14.33.8 ntparhw8    

14.33.9 ntparhw9    

14.35 inparhw 14.23 inparhw (14.23) Woning van sociale verhuurder overwogen 

14.36.1 zksochw1    

14.36.2 zksochw2    

14.36.3 zksochw3    

14.36.4 zksochw4    

14.36.5 zksochw5    

14.36.6 zksochw6    

14.36.7 zksochw7    

14.38.1 ntsochw1    

14.38.2 ntsochw2    

14.38.3 ntsochw3    

14.38.4 ntsochw4    

14.38.5 ntsochw5    

14.38.6 ntsochw6    

14.38.7 ntsochw7    

14.38.8 ntsochw8    

14.38.9 ntsochw9    

14.40 redverh1 14.24 redverh1 (14.24) Reden vorige verhuizing 

14.41.1 redenvh1 14.25.1 redenvh1 (14.25.1) Verhuisreden - gezondheid of behoefte aan zorg 

14.41.2 redenvh2 14.25.2 redenvh2 (14.25.2) Verhuisreden - studie 

14.41.3 redenvh3 14.25.3 redenvh3 (14.25.3) Verhuisreden - werk 

14.41.4 redenvh4 14.25.4 redenvh4 (14.25.4) Verhuisreden - financieel 

14.41.5 redenvh5 14.25.5 redenvh5 (14.25.5) Verhuisreden - vorige woning 

14.41.6 redenvh6 14.25.6 redenvh6 (14.25.6) Verhuisreden - woonomgeving/woonbuurt vorige woning 

14.41.7 redenvh7 14.25.7 redenvh7 (14.25.7) Verhuisreden - dichter bij familie, vrienden of kennis 

14.41.8 redenvh8 14.25.8 redenvh8 (14.25.8) Verhuisreden - andere reden 

14.42 belangrdvh 14.26 belangrdvh (14.26) Belangrijkste reden vorige verhuizing 

14.43 werknv 14.27 werknv (14.27) Waarom was werk reden voor vorige verhuizing (4 klassen) 



14.44 finanvh 14.28 finanvh (14.28) Waarom waren de financien reden voor vorige verhuizing (2 klassen) 

14.45 woningnv 14.29 woningnv (14.29) Waarom was woning een reden voor vorige verhuizing (10 klassen) 

14.46.1 omgevingvh1 14.30.1 omgevingvh1 (14.30.1) Reden woonomg - parkeerproblemen 

14.46.2 omgevingvh2 14.30.2 omgevingvh2 (14.30.2) Reden woonomg - type woningen in buurt 

14.46.3 omgevingvh3 14.30.3 omgevingvh3 (14.30.3) Reden woonomg - slechte onderhoud van de buurt 

14.46.4 omgevingvh4 14.30.4 omgevingvh4 (14.30.4) Reden woonomg - veranderende buurtsamenstelling 

14.46.5 omgevingvh5 14.30.5 omgevingvh5 (14.30.5) Reden woonomg - onveiligheid door criminaliteit 

14.46.6 omgevingvh6 14.30.6 omgevingvh6 (14.30.6) Reden woonomg - overlast bewoners 

14.46.7 omgevingvh7 14.30.7 omgevingvh7 (14.30.7) Reden woonomg - overlast door rommel, vernieling, stank of lawaai 

14.46.8 omgevingvh8 14.30.8 omgevingvh8 (14.30.8) Reden woonomg - anders 

14.48.1 ouderwvh1 14.32.1 ouderwvh1 (14.32.1) Reden oudwon - gelijkvloers 

14.48.2 ouderwvh2 14.32.2 ouderwvh2 (14.32.2) Reden oudwon - onderhoudsvriendelijke 

14.48.3 ouderwvh3 14.32.3 ouderwvh3 (14.32.3) Reden oudwon - maaltijdservice beschikbaar 

14.48.4 ouderwvh4 14.32.4 ouderwvh4 (14.32.4) Reden oudwon - aanwezigheid van zorgvoorzieners 

14.48.5 ouderwvh5 14.32.5 ouderwvh5 (14.32.5) Reden oudwon - beschikbaarheid van zorg of verpleging 

14.48.6 ouderwvh6 14.32.6 ouderwvh6 (14.32.6) Reden oudwon - beschikbaarheid van alarmbel 

14.48.7 ouderwvh7 14.32.7 ouderwvh7 (14.32.7) Reden oudwon - meer sociale contacten 

14.48.8 ouderwvh8 14.32.8 ouderwvh8 (14.32.8) Reden oudwon - anders 

  



BLOK15:Kenmerkenvorigewoning  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

15.1 veighuura 15.1 veighuura (15.1) Eigenaar of huurder vorige woonruimte 

15.2 veighuurb 15.2 veighuurb (15.2) Betaalde uw huishouden huur voor de vorige woning 

15.3 veighuurc 15.3 veighuurc (15.3) Wat voor soort huurwoning was u vorige woning 

15.4 vbenbuur 15.4 vbenbuur (15.4) Beneden- en/of bovenburen in vorige woning 

15.5 vsrtwon 15.5 vsrtwon (15.5) Type woning functioneel vorige woning 

15.6 vsrtapp 15.6 vsrtapp (15.6) Type flat vorige woning 

15.7 vsrtwonandrs 15.7 vsrtwonandrs (15.7) Soort (onzelfstandige) woonruimte vorige woning 

15.9 vtypwon 15.9 vtypwon (15.9) Type woning vorm vorige woning 

15.10 vsrtflat 15.10 vsrtflat (15.10) Soort flat vorige woning 

15.11 vlift 15.11 vlift (15.11) Lift aanwezig vorige woning 

15.12 vexttoe 15.12 vexttoe (15.12) Vorige woning bereikbaar zonder trappen 

15.13 vkamers 15.13 vkamers (15.13) Aantal kamers vorige woning 

15.14 vglkvls 15.14 vglkvls (15.14) Vorige woning gelijkvloers 

15.15 vgroter    

15.16 vbjaar 15.15 vbjaar (15.15) Bouwjaar vorige woning 

  



BLOK16:Huurprijsvorigewoning  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

16.1 vwieverh 16.1 vwieverh (16.1) Verhuurder vorige woning 

16.2 vhuurmnd 16.2 vhuurmnd_n (16.2) Huurbedrag per maand vorige woning 

16.3.1 vksth1    

16.3.2 vksth2    

16.3.3 vksth3    

16.3.4 vksth4    

BLOK17:VrijkomenenVerkoopprijsVorigeWoning  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

17.1 vbeschik5 17.1 vbeschik5_n (17.1) Vorige woning na vertrek vrij voor nieuwe bewoners 

17.2 vortekoop 17.2 vortekoop (17.2) Vorige woning te koop aangeboden 

17.3 vverkocht 17.3 vverkocht_n (17.3) Vorige woning al verkocht of nog te koop 

17.4 beklabel 17.4 beklabel_n (17.4) Bekend met energielabel 

17.5 labopstl 17.5 labopstl (17.5) Energielabel laten opstellen ten behoeve van verkoop 

17.6 geenlab 17.6 geenlab (17.6) Reden geen energielabel 

17.7 vkoop 17.7 vkoop (17.7) Verkoopprijs vorige woning 

17.8 aankprsv 17.8 aankprsv (17.8) Voor welke prijs is uw vorige woning gekocht 

17.10 jrwoonv 17.9 jrwoonv (17.9) Hoeveel jaar heeft u in uw vorige woning gewoond 

  



BLOK18:Verhuiswensenverhuisreden  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2018 

18.1 verhwens 18.1 verhwens (18.1) Wilt u binnen twee jaar verhuizen 

18.2.1 rednietvha1 18.2.1 rednietvha1 (18.2.1) Niet verhuizen - ik ben tevreden met mijn woning 

18.2.2 rednietvha2 18.2.2 rednietvha2 (18.2.2) Niet verhuizen - ik ben tevreden met mijn woonomgeving 

18.2.3 rednietvha3 18.2.3 rednietvha3 (18.2.3) Niet verhuizen - ik wil niet weg uit deze buurt 

18.2.4 rednietvha4 18.2.4 rednietvha4 (18.2.4) Niet verhuizen - ik woon hier nog niet zo lang 

18.2.5 rednietvha5 18.2.5 rednietvha5 (18.2.5) Niet verhuizen - ik wil nog thuis blijven wonen 

18.2.6 rednietvha6 18.2.6 rednietvha6 (18.2.6) Niet verhuizen - ik wil dicht bij mijn werk, bedrijf of studie blijven wonen 

18.2.7 rednietvha7 18.2.7 rednietvha7 (18.2.7) Niet verhuizen - anders 

18.3.1 rednietvhb1 18.3.1 rednietvhb1 (18.3.1) Niet verhuizen - ik verbouw liever 

18.3.2 rednietvhb2 18.3.2 rednietvhb2 (18.3.2) Niet verhuizen - verhuizen kost teveel 

18.3.3 rednietvhb3 18.3.3 rednietvhb3 (18.3.3) Niet verhuizen - ik kan (waarschijnlijk) geen geschikte woning vinden 

18.3.4 rednietvhb4 18.3.4 rednietvhb4 (18.3.4) Niet verhuizen - huizenmarkt is momenteel ongunstig 

18.3.5 rednietvhb5 18.3.5 rednietvhb5 (18.3.5) Niet verhuizen - ik ben te oud om te verhuizen 

18.3.6 rednietvhb6 18.3.6 rednietvhb6 (18.3.6) Niet verhuizen - anders: overig 

18.3.7 rednietvhb7 18.3.7 rednietvhb7 (18.3.7) niet verhuizen - anders: familie, vrienden en/of kennissen wonen dichtbij 

18.3.8 rednietvhb8 18.3.8 rednietvhb8 (18.3.8) niet verhuizen - anders: er zijn veel voorzieningen in de nabijheid 

18.5 inschrsochr 18.5 inschrsochr (18.5) Ingeschreven bij een woningcorporatie 

18.6 jaar3 18.6 jaar3 (18.6) Aantal jaar ingeschreven bij woningcorporatie 

18.7 maand3 18.7 maand3 (18.7) Aantal maanden ingeschreven bij woningcorporatie 

18.8 gedwverh 18.8 gedwverh (18.8) Denkt u binnen 2 jaar te moeten verhuizen 

18.9 termynmv 18.9 termynmv (18.9) Termijn waarbinnen men wil verhuizen 

18.10 samhhnv 18.10 samhhnv (18.10) Is samenstelling van het huishouden na verhuizing hetzelfde 

18.11 ggroothh 18.11 ggroothh (18.11) Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden na verhuizing 

18.12 toekhh 18.12 toekhh (18.12) Hoe zal het huishouden er na de verhuizing uitzien 

18.13 optoekhh 18.13 optoekhh (18.13) Behoort u na verhuizing tot kern van het huishouden 

18.14 relatoek 18.14 relatoek (18.14) Relatie tot huishoudkern na verhuizing 

18.15 blijfacht 18.15 blijfacht (18.15) Personen uit huishouden zullen nog in woning achterblijven 

18.16 ttekenc 18.16 ttekenc (18.16) Bent u ondertekenaar huurcontract na verhuizing 



18.17 intrek 18.17 intrek (18.17) Verhuist u naar een lege woning of trekt u bij iemand in 

18.18 tnedbl 18.18 tnedbl (18.18) Verhuizing is binnen nederland of naar het buitenland 

18.19 tpersoms 18.19 tpersoms (18.19) Reden voor verhuizing 

18.20 tnest 18.20 tnest (18.20) Belangrijkste reden gewenste verhuizing 

18.21.1 tredenvh1 18.21.1 tredenvh1 (18.21.1) Verhuisreden - gezondheid of behoefte aan zorg 

18.21.2 tredenvh2 18.21.2 tredenvh2 (18.21.2) Verhuisreden - studie 

18.21.3 tredenvh3 18.21.3 tredenvh3 (18.21.3) Verhuisreden - werk 

18.21.4 tredenvh4 18.21.4 tredenvh4 (18.21.4) Verhuisreden - financieel 

18.21.5 tredenvh5 18.21.5 tredenvh5 (18.21.5) Verhuisreden - woning 

18.21.6 tredenvh6 18.21.6 tredenvh6 (18.21.6) Verhuisreden - buurt 

18.21.7 tredenvh7 18.21.7 tredenvh7 (18.21.7) Verhuisreden - dichter bij familie, vrienden of kennis 

18.21.8 tredenvh8 18.21.8 tredenvh8 (18.21.8) Verhuisreden - anders 

18.23 tbelangrdvh 18.23 tbelangrdvh (18.23) Wat is voor u de belangrijkste reden om te gaan verhuizen 

18.24 twerkvh 18.24 twerkvh (18.24) Waarom is werk een reden voor verhuizing 

18.25 tfinanvh 18.25 tfinanvh (18.25) Waarom is er een financiele reden voor verhuizing 

18.26 twoningvh 18.26 twoningvh (18.26) Waarom is woning een reden voor verhuizing (10 klassen) 

18.27 rednblyf 18.27 rednblyf (18.27) Zou een ingrijpende verbouwing een reden zijn om in de woning te blijven wonen 

18.28.1 tomgevingvh1 18.28.1 tomgevingvh1 (18.28.1) Reden verhuiswens woonomg - parkeerproblemen 

18.28.2 tomgevingvh2 18.28.2 tomgevingvh2 (18.28.2) Reden verhuiswens woonomg - type woningen 

18.28.3 tomgevingvh3 18.28.3 tomgevingvh3 (18.28.3) Reden verhuiswens woonomg - slecht onderhoud buurt 

18.28.4 tomgevingvh4 18.28.4 tomgevingvh4 (18.28.4) Reden verhuiswens woonomg - buurtsamenstelling 

18.28.5 tomgevingvh5 18.28.5 tomgevingvh5 (18.28.5) Reden verhuiswens woonomg - onveiligheid door criminaliteit 

18.28.6 tomgevingvh6 18.28.6 tomgevingvh6 (18.28.6) Reden verhuiswens woonomg - overlast bewoners 

18.28.7 tomgevingvh7 18.28.7 tomgevingvh7 (18.28.7) Reden verhuiswens woonomg - overlast rommel, vernieling, stank of lawaai 

18.28.8 tomgevingvh8 18.28.8 tomgevingvh8 (18.28.8) Reden verhuiswens woonomg - anders: groen, ruimte, landeliujk, natuur, water 

18.28.9 tomgevingvh9 18.28.9 tomgevingvh9 (18.28.9) Reden verhuiswens woonomg - anders: centrum, voorziening, saai 

18.28.10 tomgevingvh10 18.28.10 tomgevingvh10 (18.28.10) Reden verhuiswens woonomg - anders: rust, privacy, te druk 

18.28.11 tomgevingvh11 18.28.11 tomgevingvh11 (18.28.11) reden verhuiswens woonomg - anders: groen, ruimtelijk, landelijk, natuur, water 

18.28.12 tomgevingvh12 18.28.12 tomgevingvh12 (18.28.12) reden verhuiswens woonomg - anders: centrum, voorziening, saai 

  18.28.13 tomgevingvh13 (18.28.13) reden verhuiswens woonomg - anders: rust, privacy, te druk 

  18.28.14 tomgevingvh14 (18.28.14) reden verhuiswens woonomg - anders: kinderen, school, vriendjes, speelruimte 



BLOK19:Kenmerkengewenstewoning  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

19.1 gsrtwon 19.1 gsrtwon (19.1) Type woning functioneel gewenste woning 

19.2 gsrtwonandrs 19.2 gsrtwonandrs (19.2) Soort (onzelfstandige) gewenste woonruimte 

19.4 gwontyp 19.4 gwontyp (19.4) Type gewenste woning 

19.5 goudwon 19.5 goudwon (19.5) Is de gewenste woning bestemd voor ouderen 

19.6 gbejwlos 19.6 gbejwlos (19.6) Gewenste soort ouderen woning 

19.7 goudwzlf 19.7 goudwzlf (19.7) U wilt zelfstandig voorzien in dagelijkse levensbehoeften 

19.8 kanantw 19.8 kanantw (19.8) Eisen toekomstige woning voldoende bekend om vragen te beantwoorden 

19.9 gtuin_n 19.9 gtuin_n (19.9) Gewenste woning met tuin 

19.10 gkamer_n 19.10 gkamer_n (19.10) Aantal kamers gewenste woning 

19.11 gopphfdw_n    

19.12 opptott_n    

19.13 gverdbeggr_n 19.11 gverdbeggr_n (19.11) Verdieping gewenste woning 

19.14 gperlift_n 19.12 gperlift_n (19.12) Lift aanwezig gewenste woning 

19.15 gbztrap_n 19.13 gbztrap_n (19.13) Gewenste woning bereikbaar zonder trappen 

19.16 ginttoe_n 19.14 ginttoe_n (19.14) Woonkamer, keuken, sanitair, slaapkamer gewenste woning bereikbaar zonder traplopen 

19.17 huurkoop_n 19.15 huurkoop_n (19.15) Gewenste woning is huur- of koopwoning 

19.18 hrkpvrk_n 19.16 hrkpvrk_n (19.16) Voorkeur voor huurwoning of koopwoning 

19.19 aftrek_n 19.17 aftrek_n (19.17) Hetzelfde bedrag uitgeven indien over 5 jaar hypotheekren 

19.20 eigengld_n 19.18 eigengld_n (19.18) Bent u bereid woning deels met eigen geld te financieren 

19.21 invest_n 19.19 invest_n (19.19) Hoeveel bent u bereid te investeren met eigen geld 

19.22 gkoop_n 19.20 gkoop_n (19.20) Gewenste koopprijs 

19.23 koopenerg_n 19.21 koopenerg_n (19.21) Bereidheid hogere koopprijs voor energiezuinige woning 

19.24 gwoonuit_n 19.22 gwoonuit_n (19.22) Hoeveel wilt u maximaal uitgeven aan hypotheek 

19.25 hynetbru_n 19.23 hynetbru_n (19.23) Is belastingvoordeel ivm hypotheekrenteaftrek hier al vanafgetrokken? 

19.26 ghuur_n 19.24 ghuur_n (19.24) Gewenste huurprijs 

19.27 gihs_n 19.25 gihs_n (19.25) Wordt voor gewenste woning huurtoeslag aangevraagd 

19.28 huprklas_n 19.26 huprklas_n (19.26) Is van gewenste huurprijs huurtoeslag afgetrokken 

19.29 gprior1_n 19.27 gprior1_n (19.27) Eerste prioriteit woningkeuze 



19.30 gprior2_n 19.28 gprior2_n (19.28) Tweede prioriteit woningkeuze 

19.31 gnieuw_n 19.29 gnieuw_n (19.29) Nieuwbouw heeft voorkeur 

BLOK20:Particulieropdrachtgeverschap 

WoON2018 WoON2021  WoON2018 WoON2021 

Vraag Var.naam Vraag Vraag Var.naam 

20.1 partopdr1_n 20.1 partopdr1_n (20.1) Belangstelling voor eigen bouwkavel of samen met anderen 

20.2 archcat_n 20.2 archcat_n (20.2) Zelf ontwerpen of uit een catalogus kiezen 

20.3 partopdr2_n 20.3 partopdr2_n (20.3) Belangstelling voor klus huis 

  



BLOK21:Gewenstewijkofwoonplaats  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

21.1 gwaarwil_n 21.1 gwaarwil_n (21.1) Waar wilt u gaan wonen? 

21.2 gwaargev_n 21.2 gwaargev_n (21.2) Verhuist u binnen dezelfde woonplaats of gaat u ergens anders in Nederland wonen? 

21.3 gplaats_n    

21.4 gregio_n    

21.5 gprov_v_n 21.5 gprov_v_n (21.5) Gewenste provincie 

21.6 ggrootpl_n 21.6 ggrootpl_n2 (21.6) Gewenste grootte nieuwe woonplaats 

21.7 gzkreigbrt_n 21.7 gzkreigbrt_n (21.7) Gewenste woning in huidige wijk 

21.8 gmiseigbrt_n 21.8 gmiseigbrt_n (21.8) Gewenste woonwijk 

21.9 gtkbuurt1_n    

21.11 alterbrt_n 21.10 alterbrt_n (21.10) Wat is alternatief als u niet in gewenste buurt woning vinden 

21.12 aanpwens_n 21.11 aanpwens_n (21.11) Op welke manier zou u uw woonwensen aanpassen 

21.13 awprijs_n 21.12 awprijs_n (21.12) Aanpassing woonwens naar goedkopere of duurdere woning 

21.14 awgroot_n 21.13 awgroot_n (21.13) Zou u dan naar een kleinere of een grotere woning gaan zoeken? 

21.15 gnwbwb_n 21.14 gnwbwb_n (21.14) Gevonden woning ligt in nieuwbouwwijk 

21.16 gnwbwa_n 21.15 gnwbwa_n (21.15) Woning in een nieuwbouwwijk eventueel in overweging 

21.17 glig_n 21.16 glig_n (21.16) Ligging gewenste woning 

21.18 gperbuurt_n 21.17 gperbuurt_n (21.17) In welke periode moet de buurt, waarin u de gewenste woning 

21.19 gbrttypw_n 21.18 gbrttypw_n (21.18) Gewenste buurt is hoogbouw of laagbouw 

21.20.1 srtbrt1_n 21.19.1 srtbrt1_n (21.19.1) Gewenste buurt - veel vrijstaande huizen 

21.20.2 srtbrt2_n 21.19.2 srtbrt2_n (21.19.2) Gewenste buurt - veel twee onder een kap woningen 

21.20.3 srtbrt3_n 21.19.3 srtbrt3_n (21.19.3) Gewenste buurt - veel rijwoningen 

21.20.4 srtbrt4_n 21.19.4 srtbrt4_n (21.19.4) Gewenste buurt - veel etagewoningen met maximaal 4 verdiepingen 

21.20.5 srtbrt5_n 21.19.5 srtbrt5_n (21.19.5) Gewenste buurt - veel flatgebouwen 

21.20.6 srtbrt6_n 21.19.6 srtbrt6_n (21.19.6) Gewenste buurt - voornamelijk woningen met moderne architectuur 

21.20.7 srtbrt7_n 21.19.7 srtbrt7_n (21.19.7) Gewenste buurt - veel groen 

21.20.8 srtbrt8_n 21.19.8 srtbrt8_n (21.19.8) Gewenste buurt - waterrijk 

21.20.9 srtbrt9_n 21.19.9 srtbrt9_n (21.19.9) Gewenste buurt - geen voorkeur 

21.21 afsboods_n 21.20 afsboods_n (21.20) Gewenste afstand winkels 



21.22 afsschl_n 21.21 afsschl_n (21.21) Gewenste afstand basisschool 

21.23 afswinkl_n 21.22 afswinkl_n (21.22) Gewenste afstand winkelcentra/warenhuizen ed. 

21.24 afsstad_n 21.23 afsstad_n (21.23) Gewenste afstand grote stad 

BLOK22:Zoekactiesnieuwewoning  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

22.1 verhact 22.1 verhact (22.1) In afgelopen half jaar iets ondernomen om aan andere woning te komen 

22.2 zoekhrj 22.2 zoekhrj (22.2) Bent u al minstens een half jaar actief bezig om een andere woning te vinden 

22.3 jaar4 22.3 jaar4 (22.3) Hoeveel jaar op zoek 

22.4 maand4 22.4 maand4 (22.4) Hoeveel maanden op zoek 

22.5.1 actiea1 22.5.1 actiea1 (22.5.1) Zoekactie - een woningbouwvereniging 

22.5.2 actiea2 22.5.2 actiea2 (22.5.2) Zoekactie - organisatie voor studenten of ouderenhuisvesting 

22.5.3 actiea3 22.5.3 actiea3 (22.5.3) Zoekactie - particulier woningbemiddelaar 

22.5.4 actiea4 22.5.4 actiea4 (22.5.4) Zoekactie - insitutioneel belegger 

22.5.5 actiea5 22.5.5 actiea5 (22.5.5) Zoekactie - geen van deze 

22.6.1 actieb1 22.6.1 actieb1 (22.6.1) Zoekactie - geïnformeerd naar bouwkavels/nieuwbouwwoningen 

22.6.2 actieb2 22.6.2 actieb2 (22.6.2) Zoekactie - ingeschreven voor bouwkavels/nieuwbouwwoningen 

22.6.3 actieb3 22.6.3 actieb3 (22.6.3) Zoekactie - woning van binnen bezichtigd 

22.6.4 actieb4 22.6.4 actieb4 (22.6.4) Zoekactie - makelaar ingeschakeld 

22.6.5 actieb5 22.6.5 actieb5 (22.6.5) Zoekactie - geen van deze 

22.7.1 actieoverig1 22.7.1 actieoverig1 (22.7.1) Zoekactie - intensief advertenties gelezen 

22.7.2 actieoverig2 22.7.2 actieoverig2 (22.7.2) Zoekactie - woonbon ingeleverd 

22.7.3 actieoverig3 22.7.3 actieoverig3 (22.7.3) Zoekactie - oproep geplaatst op social media 

22.7.4 actieoverig4 22.7.4 actieoverig4 (22.7.4) Zoekactie - gezocht op internet 

22.7.5 actieoverig5 22.7.5 actieoverig5 (22.7.5) Zoekactie - familie en kennissen ingeschakeld 

22.7.6 actieoverig6 22.7.6 actieoverig6 (22.7.6) Zoekactie - rondgekeken 

22.7.7 actieoverig7 22.7.7 actieoverig7 (22.7.7) Zoekactie - geen van deze 

22.8.1 niksgevnd1 22.8.1 niksgevnd1 (22.8.1) Reden geen woning gevonden - woningen te duur 

22.8.2 niksgevnd2 22.8.2 niksgevnd2 (22.8.2) Reden geen woning gevonden - geen aanbod in gewenste buurt 

22.8.3 niksgevnd3 22.8.3 niksgevnd3 (22.8.3) Reden geen woning gevonden - kwaliteit woningen niet goed 

22.8.4 niksgevnd4 22.8.4 niksgevnd4 (22.8.4) Reden geen woning gevonden - wachttijd te lang 



22.8.5 niksgevnd5 22.8.5 niksgevnd5 (22.8.5) Reden geen woning gevonden - geen gepast aanbod gehad 

22.8.6 niksgevnd6 22.8.6 niksgevnd6 (22.8.6) Reden geen woning gevonden - afwachting verkoop huidige woning 

22.8.7 niksgevnd7 22.8.7 niksgevnd7 (22.8.7) Reden geen woning gevonden - te weinig activiteiten ondernomen 

22.8.8 niksgevnd8 22.8.8 niksgevnd8 (22.8.8) Reden geen woning gevonden - anders 

22.9 bniksgevnd 22.9 bniksgevnd (22.9) Belangrijkste reden geen woning gevonden 

22.10 acpas 22.10 acpas (22.10) Als u nu gewenste woning ziet, zou u direct er achteraan gaan 

22.11 tbeschik 22.11 tbeschik (22.11) Komt uw huidige woning vrij voor bewoning 

22.12 nuinschr 22.12 nuinschr (22.12) Ingeschreven bij een woningcorporatie 

22.13 jaar5 22.13 jaar5 (22.13) Aantal jaar ingeschreven bij woningcorporatie 

22.14 maand5 22.14 maand5 (22.14) Aantal maanden ingeschreven bij woningcorporatie 

22.15 hoevreag2    

22.16 hoevaanb2    

22.17 hoevkijk2    

22.18 weig2    

22.19 hoevweig2    

22.20 waaromweig2    

22.21 zoeksh_a    

22.22 zoeksh_b    

22.23 zoeksh_c    

22.24 zoeksh_d    

22.25 zoeksh_e    

  



BLOKxx:OpleidingOP Niet meer uitgevraagd aan respondenten jonger dan 35 jaar. Opgenomen als samengestelde variabele. 

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

23.1 hoplop    

23.2 nivactop_n    

23.3.1 nivbehop1    

23.3.2 nivbehop2    

23.3.3 nivbehop3    

23.3.4 nivbehop4    

23.3.5 nivbehop5    

23.3.6 nivbehop6    

23.3.7 nivbehop7    

23.3.8 nivbehop8    

23.3.9 nivbehop9    

23.3.10 nivbehop10    

23.3.11 nivbehop11    

23.3.12 nivbehop12    

23.3.13 nivbehop13    

23.3.14 nivbehop14    

23.3.15 nivbehop15    

23.3.16 nivbehop16    

23.3.17 nivbehop17    

  



BLOK24:Opleidingpartner Niet meer uitgevraagd aan partners jonger dan 35 jaar. Opgenomen als samengestelde variabele. 

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

24.1 hoplpa    

24.2 nivactpa_n    

24.3.1 nivbehpa01    

24.3.2 nivbehpa02    

24.3.3 nivbehpa03    

24.3.4 nivbehpa04    

24.3.5 nivbehpa05    

24.3.6 nivbehpa06    

24.3.7 nivbehpa07    

24.3.8 nivbehpa08    

24.3.9 nivbehpa09    

24.3.10 nivbehpa10    

24.3.11 nivbehpa11    

24.3.12 nivbehpa12    

24.3.13 nivbehpa13    

24.3.14 nivbehpa14    

24.3.15 nivbehpa15    

24.3.16 nivbehpa16    

24.3.17 nivbehpa17    

  



BLOK25:Gezondheidenbewegen  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

25.1 gezond 25.1 gezond (25.1) Oordeel gezondheid 

25.2 langda 25.2 langda (25.2) Langdurige ziekte, aandoening of handicap 

25.3 belemact08 25.3 belemact08 (25.3) Mate waarin respondent beperkt is bij reguliere activiteiten 

25.4 ktraplp 25.4 ktraplp (25.4) Respondent kan traplopen 

25.5 kstzit    

25.6 kgstnzt    

25.7 kinuit    

25.7 kwas    

25.9 kloopstp 25.9 kloopstp (25.5) Respondent kan 10 minuten lopen 

25.10 bschap1    

25.11 hhtrap1    

25.12.1 lphlpop1 25.6.1 lphlpop1 (25.6.1) Gebruik hulpmiddel - wandelstok 

25.12.2 lphlpop2 25.6.2 lphlpop2 (25.6.2) Gebruik hulpmiddel - kruk 

25.12.3 lphlpop3 25.6.3 lphlpop3 (25.6.3) Gebruik hulpmiddel - looprek 

25.12.5 lphlpop4 25.6.4 lphlpop4 (25.6.4) Gebruik hulpmiddel - rollator 

25.12.6 lphlpop5 25.6.5 lphlpop5 (25.6.5) Gebruik hulpmiddel - rolstoel 

25.12.7 lphlpop6 25.6.6 lphlpop6 (25.6.6) Gebruik hulpmiddel - scootmobiel 

25.12.8 lphlpop7 25.6.7 lphlpop7 (25.6.7) Gebruik hulpmiddel - brommobiel 

25.12.8 lphlpop8 25.6.8 lphlpop8 (25.6.8) Gebruik hulpmiddel - geen van deze 

25.13 rolop 25.7 rolop (25.7) Hoe vaak worden de hulpmiddelen gebruikt 

24.14 langda_pa 25.8 langda_pa (25.8) Langdurige ziekte, aandoening of handicap partner respondent 

25.15 belemact08_pa 25.9 belemact08_pa (25.9) Mate waarin partner respondent beperkt is bij reguliere activiteiten 

25.16 pktraplp 25.10 pktraplp (25.10) Partner respondent kan traplopen 

25.17 pkstzit    

25.18 pkgstnzt    

25.25 pkinuit    

25.20 pkwas    

25.21 pkloopst 25.11 pkloopst (25.11) Partner respondent kan 10 minuten lopen 



25.22 bschap2   (25.22) Partner respondent kan dagelijkse boodschappen doen  

25.23 hhtrap2   (25.23) Partner respondent kan klussen met een huishoudtrap doen  

25.24.1 lphlppa01 25.12.1 lphlppa1 (25.12.1) Gebruik hulpmiddel - wandelstok 

25.24.2 lphlppa02 25.12.2 lphlppa2 (25.12.2) Gebruik hulpmiddel - kruk 

25.24.3 lphlppa03 25.12.3 lphlppa3 (25.12.3) Gebruik hulpmiddel - looprek 

25.24.4 lphlppa04 25.12.4 lphlppa4 (25.12.4) Gebruik hulpmiddel - rollator 

25.24.5 lphlppa05 25.12.5 lphlppa5 (25.12.5) Gebruik hulpmiddel - rolstoel 

25.24.6 lphlppa06 25.12.6 lphlppa6 (25.12.6) Gebruik hulpmiddel - scootmobiel 

25.24.8 lphlppa07 25.12.7 lphlppa7 (25.12.7) Gebruik hulpmiddel - brommobiel 

25.24.8 lphlppa08 25.12.8 lphlppa8 (25.12.8) Gebruik hulpmiddel - geen van deze 

25.25 rolpa 25.13 rolpa (25.13) Hoevaak worden de hulpmiddelen door uw partner gebruikt 

  



BLOK26:Tevredenheid,Contactenenvrijetijd  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

26.1 Leven  leven (26.1) Mate van tevredenheid met het leven 

BLOK27:Vervolgonderzoek  

WoON2018 WoON2021  

Vraag Var.naam Vraag Var.naam LabelWoON2021 

27.1 Vervolg  vervolg (27.1) Wilt u deelnemen aan een vervolgonderzoek 
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