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Voorwoord

‘Wie zijn neus voor het eerst in volkshuisvestingszaken steekt, krijgt de indruk van een grote
baaierd’. Deze zin, waarin Van den Doel wordt aangehaald door Priemus1, kwam ik tegen
toen ik nog maar net begonnen was aan dit onderzoek. Toen vond ik het al van toepassing
op mijn situatie, en nu, achteraf gezien misschien nog wel meer. Gelukkig waren er mensen
die hun neus al eerder in volkshuisvestingszaken hadden gestoken en mij hebben geholpen
bij dit onderzoek.
Ik wil allereerst Ruud Steenbergen bedanken voor de begeleiding vanuit de kant van de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Zonder zijn kennis over de woningmarkt(onderzoeken), de
bronnen die er zijn en de informatie die deze kunnen leveren was ik nergens gekomen.
Vervolgens wil ik ook Niek Muller bedanken die mij vanaf de KUN begeleidde. Ook hij heeft
zich door bijna onleesbare lappen tekst geworsteld om zowel inhoudelijke als vele
taalkundige adviezen te geven. Ik wil de medewerkers van de afdeling wonen van de
gemeente ‘sHertogenbosch bedanken. René Ridderbeks, Nico Swinkels en Annalies de
Graaf hebben bij tijd en wijle ook delen van mijn verslag doorgelezen en voorzien van nuttig
commentaar.
Mijn onderzoek rust voor een groot deel op informatie die ik heb verkregen uit enquêtes.
Hierbij wil ik dan ook mijn respondenten hartelijk bedanken voor de tijd en moeite die zij zich
hebben getroost om deze in te vullen of telefonisch mijn vragen te beantwoorden.
Tenslotte wil ik nog de mensen bedanken die steeds belangstelling toonden voor mijn
vorderingen met stage en scriptie. Allereerst Joanne, mijn vriendin en huisgenote, bij wie ik
altijd terecht kon voor inhoudelijke discussies, ondersteunende woorden en tips. Verder ook
mijn andere vrienden, mijn familie en collega’s bij de gemeente, die steeds belangstellend
bleven vragen hoe ver ik was en hoe het ging.

Nijmegen, juni 2001

                        
1 Van den Doel: Slecht wonen in oude wijken, 1970, p. 15, uit: H. Priemus 1978, volkshuisvesting,
begrippen, problemen, beleid, p.30)
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Samenvatting

In de stadsregio s’Hertogenbosch houdt men jaarlijks een woningmarktmonitor. Hiermee wil
men de komende jaren doorgaan, met een onderbouwde selectie van indicatoren. In dit
onderzoek werd onderzocht welke indicatoren in deze monitor opgenomen moesten worden.
Eerst is er echter een theoretisch kader geschetst, waarbinnen de monitor geplaatst kan
worden. Hiertoe is dit verslag opgedeeld in twee delen: het theoretische deel I, en deel II,
waarin de onderzoeksvragen worden beantwoord.

Deel I
In hoofdstuk 2 werden verschillende soorten woningmarktonderzoeken onderscheiden:
monitors tegenover eenmalige onderzoeken en onderzoeken met enquêtes tegenover
onderzoeken zonder gebruikmaking van deze wijze van informatieverzameling. De keuze
voor een bepaald onderzoek is gebaseerd op het doel dat men voor ogen heeft en
beïnvloedt de selectie van indicatoren. Bij het onderzoek in de stadsregio kiest men ten
eerste voor een monitor, en daarnaast wil men geen gebruik maken van enquêtes. Door dit
laatste wordt het gebruik van veel zachte gegevens uitgesloten.
Voor het doel van de monitor zou het echter wel van belang zijn om ook zachte gegevens te
kunnen gebruiken. Men wil namelijk bij het woningmarktbeleid rekening houden met de
woonwensen van de bevolking. Hiervoor zijn dus zachte gegevens over de woonwensen en
de tevredenheid nodig. Bij de monitor wordt geprobeerd dit te ondervangen door logische
verbanden te veronderstellen tussen harde gegevens zoals huishoudenkenmerken, en
zachte gegevens zoals woonwensen. Daarnaast gebruikt men gegevens die wat over de
vraag naar woningen aangeven, zoals verhuizingen en reacties op aangeboden woningen.
Vooral bij dit eerste moet men er rekening mee houden dat deze verbanden niet altijd
vanzelfsprekend zijn. Men moet er rekening mee houden dat deze in de loop van de tijd ook
kunnen veranderen. Hier komt het begrip ‘leefstijl’ aan de orde; dit heeft namelijk betrekking
op de relatie tussen huishoudenkenmerken en woonwensen. Dit begrip werd in hoofdstuk 3
gedefinieerd als patronen van expressieve gedragingen. Als bekend is welke leefstijl een
bepaald huishouden heeft, kan beter bepaald worden wat de te verwachten woonwensen
van dit huishouden zijn dan met alleen huishoudenkenmerken. Het praktische nut van dit
begrip in het kader van de monitor in ’s-Hertogenbosch bleek echter niet zo heel groot te zijn
omdat de leefstijlen zelf moeilijk te achterhalen zijn (daar zijn ook weer zachte gegevens
voor nodig).
In hoofdstuk 4 kwamen de woonmilieus aan bod. Dit begrip kwam naar voren doordat men
behoefte heeft aan informatie over de verschillen in populariteit van verschillende
woonmilieus. De definitie die ik heb gehanteerd luidt als volgt: het geheel van in een gebied
geldende externe condities die op de vestiging en het wonen van de huishoudens in dit
gebied van invloed zijn. Woonmilieus kunnen op verschillende manieren worden
onderscheiden. Dit hangt af van het doel dat men hierbij voor ogen heeft. In het kader van
de monitor is ten eerste het onderscheid dat in het WBO wordt gemaakt van belang. Tussen
deze woonmilieus zijn namelijk verschillen in populariteit geconstateerd. Dit onderscheid
zegt echter nog niet voldoende over de reden van deze verschillen. Hiervoor zou gekeken
moeten worden waarin de woonmilieus nog meer van elkaar verschillen, behalve de fysieke
nabijheid van een centrum. Tenslotte kunnen woonmilieus ook gebruikt worden om vraag en
aanbod beter op elkaar af te stemmen, doordat woningen beter gekenmerkt kunnen worden.
Het probleem blijft hierbij echter dat zachte gegevens over zowel huishoudens als
woonmilieus hiervoor van belang zijn.

Deel II
Voor het onderzoek naar indicatoren die in de woningmarktmonitor opgenomen kunnen
worden, heb ik eerst bekeken wat de informatiebehoefte is waar de monitor aan tegemoet
moet komen, en vervolgens welke indicatoren hiervoor gebruikt kunnen worden.



Indicatoren voor een regionale woningmarktmonitor juni 2001

6

Voor het bepalen van de informatiebehoefte heb ik eerst bekeken wat voor ervaringen men
tot nu toe in de regio heeft met woningmarktonderzoeken. Hierbij is vooral gekeken naar een
onderzoek van OTB en de eerste twee afleveringen van de monitor. Uit de evaluatie van het
OTB onderzoek was de belangrijkste conclusie dat er behoefte is aan periodieke informatie
over de woningmarkt. Uit de evaluatie van de monitor kwamen een aantal praktische punten
naar voren. Men vond niet dat er overbodige indicatoren waren opgenomen. De lijst met
indicatoren uit deze onderzoeken kan dus als basis worden genomen, waar aanvullingen op
worden gemaakt. Men miste vooral kwalitatieve gegevens over de woningvoorraad,
economische gegevens, reeksen in de tijd, een blik op de toekomst en de
nieuwbouwplanning in het gewest.
Naast de evaluatie van eerdere onderzoeken wordt ook gekeken wat de gebruikers van de
monitor met dit onderzoek willen kunnen doen. Hiertoe zijn eerst de actoren die de  monitor
zullen gebruiken geïnventariseerd en zijn hun rollen in het woningmarktbeleid beschreven.
Vervolgens heb ik via een vragenlijst achterhaald aan welke informatie men behoefte heeft,
en wat de mening van de respondenten is over enkele actuele thema’s die ik zelf heb
aangedragen. Deze informatiebehoeftes en thema’s zijn vervolgens geanalyseerd en
ingedeeld in verschillende categorieën. Uit deze analyse kwam naar voren voor welke
informatiebehoeftes extra indicatoren moeten worden opgenomen, en in welke al door het
principe van de monitor worden voorzien.
Om niet helemaal het wiel opnieuw uit te hoeven vinden is gekeken naar andere
woningmarktonderzoeken. Deze zijn ingedeeld in 6 categorieën om de bruikbaarheid voor
de monitor in de stadsregio ’s-Hertogenbosch in te kunnen schatten. Ik heb geïnventariseerd
welke indicatoren men gebruikt, en ook geprobeerd een indicatie te geven van de informatie
die men hiermee boven water haalt. Met deze kennis kunnen indicatoren worden gezocht bij
de gevonden informatiebehoefte.
Per informatiebehoefte is bekeken welke indicatoren hieraan tegemoet kunnen komen. Deze
indicatoren zijn vervolgens ingedeeld naar onderwerp en beoordeeld op haalbaarheid. De
lijst met indicatoren die hieruit overbleef is samengevoegd met de basislijst uit de eerste
twee afleveringen van de monitor in de stadsregio. Op deze uitgebreide lijst met indicatoren
is vervolgens nog een selectie toegepast, waardoor ook een beperkte, makkelijker te
gebruiken lijst met indicatoren is ontstaan.
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding
De woningmarkt is een complex geheel van processen die door elkaar lopen en elkaar
beïnvloeden. Het gaat hierbij om huishoudens met verschillende samenstellingen en
kenmerken, die weliswaar enkele overeenkomsten lijken te hebben maar allemaal
zelfstandig functioneren. Ze hebben hun eigen levensloop en vooral ook eigen
woonvoorkeuren. Daarnaast maken ook woningen die vele verschillende kenmerken kunnen
bezitten en verschillende omgevingen kunnen hebben deel uit van de woningmarkt..
De woningmarkt is een dynamisch geheel; huishoudens zijn veranderlijk en mobiel. Ze
kunnen veranderen van samenstelling, en dat kan ook hun woonwensen beïnvloeden. Ook
de woningvoorraad verandert steeds; woningen verouderen, er worden woningen gebouwd,
gesloopt en aangepast. Huishoudens kunnen verhuizen, bijvoorbeeld om hun woonwensen
beter te kunnen vervullen. Deze verhuizingen kunnen binnen één woningmarkt plaatsvinden,
maar ook tussen verschillende woningmarkten.
De moeilijke taak van het volkshuisvestingsbeleid is om door al deze bomen het bos te
blijven zien, en er voor te zorgen dat huishoudens zo veel mogelijk geschikte woonruimte
kunnen vinden. Om dit te kunnen doen is goede informatie over de woningmarkt van belang.
Voor het vaststellen van het juiste beleid is inzicht nodig in de gewenste en de huidige
woningvoorraad. Welke woningen zijn er nodig, en hoeveel daarvan zijn er al? En wat zijn
de verwachte toekomstige ontwikkelingen hierin?
De gemeente 's-Hertogenbosch voert jaarlijks een woningmarktmonitor uit, in samenwerking
met de andere stadsgewestgemeenten, de corporaties in de regio en enkele marktpartijen.
Deze monitor dient om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op de woningmarkt, om het
woningmarktbeleid daarop te kunnen baseren.
Men wil de komende jaren doorgaan met deze monitor. Om dit op een goede manier te
kunnen doen, wil men een onderbouwde opzet voor de monitor hebben. De bestaande
monitor heeft een bepaalde selectie van indicatoren, maar deze wordt niet helemaal
compleet geacht. Er kunnen meerdere ontwikkelingen zijn waarover meer informatie
gewenst is. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar indicatoren die
voortaan ook opgenomen kunnen worden in de monitor om de gewenste informatie te
achterhalen.

1.2 De probleemstelling
De probleemstelling van een onderzoek bestaat uit een doelstelling en een hoofdvraag.
Deze kunnen in dit geval geformuleerd worden aan de hand van de opdracht die ik heb
gekregen van de Gemeente 's-Hertogenbosch. Deze opdracht luidt als volgt:

Onderzoek verrichten naar indicatoren voor een woningmarktmonitor voor het stadsgewest
's-Hertogenbosch.

Het doel van deze woningmarktmonitor is het periodiek verschaffen van informatie over de
woningmarkt aan de actoren op dit terrein. Hierbij beperk ik mij tot de actoren die opdracht
hebben gegeven tot, en die ook daadwerkelijk gebruik zullen maken van de monitor. Deze
selectie wordt verderop nog meer toegelicht.

Aan de hand van de opdracht heb ik de volgende doelstelling voor het onderzoek
geformuleerd:

Onderzoeken welke indicatoren relevante ontwikkelingen op de woningmarkt aangeven
teneinde een onderbouwde selectie te kunnen maken voor de monitor
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Bij de beoordeling van wat relevante ontwikkelingen zijn wordt afgegaan op de mening van
de betrokken actoren hierover, die ook in dit onderzoek achterhaald zullen worden.
Uit de doelstelling vloeit de volgende vraagstelling voort:

Welke ontwikkelingen in de woningvoorraad zijn relevant voor de betrokken actoren, en
welke indicatoren kunnen gebruikt worden om deze ontwikkeling aan te geven?

Deze hoofdvraag kan vervolgens weer uiteengelegd worden in de volgende
onderzoeksvragen:
a) Wat is er tot nu toe gebeurd aan monitoring in het stadsgewest, en wat zijn de positieve

en negatieve ervaringen hiermee tot nu toe?
b) Welke actoren zijn actief op de woningmarkt?
c) Wat is precies de informatiebehoefte van de actoren?
d) In welke behoefte zal vervolgens ook kunnen worden voorzien door de monitor?
e) Welke soorten indicatoren zijn er in andere soortgelijke onderzoeken gebruikt, en wat

zeggen deze indicatoren over ontwikkelingen op de woningmarkt?
f) Aan de hand van welke indicatoren kan in de informatiebehoefte worden voorzien?
De werkwijze is dus als volgt: eerst wordt achterhaald aan welke informatie behoefte bestaat
door te kijken naar der ervaringen met recente woningmarktonderzoeken en de behoefte
van actoren op de woningmarkt. Vervolgens wordt ingegaan op de indicatoren die deze
informatie kunnen gaan leveren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie uit andere
woningmarktonderzoeken.

1.3 Opbouw
Dit verslag is opgedeeld in twee delen. Het onderzoeksverslag begint met een theoretische
inkadering in deel I. In hoofdstuk 2 komen eerst verschillende woningmarktonderzoeken en
hun kenmerken en beperkingen aan bod. Vervolgens worden deze eigenschappen en
beperkingen toegepast op de monitor in de stadsregio ’s-Hertogenbosch. In hoofdstuk 3 ga
ik in op het belang van het begrip ‘leefstijlen’ in het kader van de monitor en de
mogelijkheden en beperkingen van dit onderzoek. Op dezelfde wijze wordt in hoofdstuk 4
aandacht besteed aan het begrip ‘woonmilieus’.
Hierop volgt in deel II voor de eerste vijf onderzoeksvragen een hoofdstuk per vraag. De
eerste onderzoeksvraag beantwoord ik in hoofdstuk 5 door kort een beeld te schetsen van
de woningmarktonderzoeken die de afgelopen jaren in de regio zijn gedaan, en vervolgens
de mening van betrokken actoren hierover weer te geven.
In hoofdstuk 6 zal worden besproken welke actoren er actief zijn op de woningmarkt. Hieruit
wordt in dit hoofdstuk tevens een selectie gemaakt van actoren die ik beschouw als
betrokken bij de woningmarktmonitor.
Deze selectie wordt meegenomen naar hoofdstuk 7 waarin de informatiebehoefte van deze
actoren is achterhaald en wordt weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van de rol van de
actor en aan de hand  van de expliciet door de actor geformuleerde informatievraag.
Deze informatiebehoefte is erg breed en moet dan ook ingeperkt worden. In hoofdstuk 8
geef ik hier enkele voorwaarden voor en deel ik de informatiebehoefte in verschillende
categorieën in. Hierbij komen ook enkele thema’s aan bod waarvan men zegt dat ze op dit
moment actueel zijn op het gebied van de woningmarkt.
In hoofdstuk 9 zullen andere uitgevoerde woningmarktonderzoeken geïnventariseerd
worden en zal bekeken worden welke indicatoren men hierin gebruikt. Vervolgens zal ik ook
bekijken welke informatie over de woningmarkt men afleidt uit de gebruikte indicatoren.
De beantwoording van onderzoeksvraag F is verdeeld over twee hoofdstukken. In hoofdstuk
10 wordt bekeken welke indicatoren gebruikt kunnen worden om aan de gevonden
informatiebehoeften tegemoet te komen. Er worden dus verbanden gelegd tussen de
informatievraag en de gegevens die beschikbaar zijn. Hier kan de informatie over andere
onderzoeken en hun indicatoren uit hoofdstuk 9 weer gebruikt worden. De
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informatiebehoefte die hieruit resulteert wordt aan de hand van de criteria uit hoofdstuk 8
besproken. In hoofdstuk 11 worden vervolgens de indicatoren van de verschillende
informatiebehoeftes ingedeeld onder onderwerpen. Ook worden de indicatoren besproken
naar praktische bruikbaarheid en aan de hand van dit criterium geselecteerd. Op deze
manier ontstaan twee lijsten met indicatoren: een uitgebreide en een makkelijker te
gebruiken beperkte lijst.
Hoofdstuk 12 is de conclusie van deel II. Hierin worden de conclusies per onderzoeksvraag
weergegeven. Daarna volgt een bespreking van beide lijsten met indicatoren. Deze zullen
met elkaar en met de basislijst worden vergeleken. Op deze manier wordt nog eens duidelijk
wat er naar aanleiding van dit onderzoek aan de lijst is toegevoegd.
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DEEL   I
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2. Woningmarktonderzoeken

2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk dient als eerste aanzet tot het theoretisch kader voor het onderzoek. Hierin zal
ik de woningmarktmonitor in een theoretisch kader plaatsen en de theorie die ten grondslag
ligt aan dit soort onderzoek bespreken.
Hiertoe zal ik eerst bespreken welke verschillende soorten woningmarktonderzoeken
kunnen worden onderscheiden. Ik ga dan vooral in op de verschillen tussen monitors en
eenmalige onderzoeken enerzijds en tussen onderzoeken met- en zonder enquêtes
anderzijds. Van de verschillende soorten bespreek ik de mogelijkheden en beperkingen, en
de verschillen in gebruikte indicatoren. Vervolgens pas ik deze informatie toe op de monitor
in de stadsregio ’s-Hertogenbosch. Ik ga in op de principes waar een monitor zonder
enquêtes op rust en de beperkingen hiervan.

2.2 Soorten woningmarktonderzoeken
In dit hoofdstuk zal ik me eerst bezighouden met woningmarktonderzoeken in het algemeen.
Ik reken hiertoe alleen onderzoeken die echt een woningmarkt op een geografisch niveau tot
onderwerp hebben. Hieronder vallen dus ten eerste geen onderzoeken die zich alleen
richten op de ontwikkeling van bepaalde aan de woningmarkt gelieerde processen (zoals
vergrijzing bijvoorbeeld). Daarnaast zijn ook onderzoeken die ‘de woningmarkt’ en het
functioneren daarvan in het algemeen als theoretisch onderzoeksveld hebben in dit opzicht
niet relevant. Deze selectie hangt samen met het doel van de bekeken onderzoeken. De
geselecteerde onderzoeken beogen allemaal min of meer hetzelfde: het bieden van inzicht
in vraag en aanbod en ontwikkelingen op een bepaalde woningmarkt, kwalitatieve
beleidsinformatie en/ of onderbouwing van het volkshuisvestingsbeleid. Het gaat hierin dus
niet om ontwikkeling van algemene theorieën over de werking van de woningmarkt, maar
om praktisch gebruik voor het volkshuisvestingsbeleid.

2.2.1 Monitors en eenmalige onderzoeken
Zoals gezegd is het woningmarktonderzoek dat in de stadsregio ’s-Hertogenbosch wordt
gehouden een monitor. Bij het inventariseren van bestaande woningmarktonderzoeken
kwam ik in grote lijnen twee soorten onderzoeken tegen: monitors en eenmalige
onderzoeken. Het begrip ‘monitor’ is de laatste jaren nogal populair, en er wordt niet altijd
hetzelfde onder verstaan. Daarom zal ik hier kort toelichten wat ik precies onder deze twee
soorten versta.
Tot een monitor reken ik alleen die onderzoeken die regelmatig plaats vinden, en waar dit
gegeven ook in de onderzoeksopzet is opgenomen. Er is dan in de opzet een frequentie
genoemd (jaarlijks, tweejaarlijks etc.) en in de verschillende afleveringen van de monitor zijn
ook steeds dezelfde gegevens verzameld. Eventueel kunnen er in de loop van de jaren wel
enkele kleine aanpassingen en accentverschuivingen plaats vinden, maar over het
algemeen blijft de verzameling indicatoren gelijk. Het doel van een monitor is namelijk juist
om ontwikkelingen in de loop van de tijd te volgen, hiervoor is het van belang dat periodiek
dezelfde gegevens gemeten worden.
Bij eenmalige woningmarktonderzoeken is niet in de onderzoeksopzet opgenomen dat het
onderzoek periodiek uitgevoerd zal gaan worden. Dat neemt niet weg dat ook deze
onderzoeken wel meerdere afleveringen kunnen hebben, dit is alleen niet met een vaste
regelmaat en de herhaling van het onderzoek is niet van tevoren vastgelegd in de
onderzoeksopzet. Als een eenmalig onderzoek vaker is uitgevoerd zijn ook niet noodzakelijk
elke keer dezelfde gegevens verzameld. Hier wordt de gegevensverzameling meer
aangepast aan de actualiteit. Eenmalige onderzoeken zijn bedoeld om een inventarisatie te
geven, een momentopname. Overigens kunnen ook bij deze woningmarktonderzoeken
gegevens van een aantal jaren worden gebruikt. Het betreft hier gegevens die men
standaard verzamelt, en dus niet speciaal voor het onderzoek per jaar bijhoudt. Ook worden
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deze niet jaarlijks verzameld in een verslag. Dit gegeven maakt het dus ook bij eenmalige
onderzoeken wel mogelijk om van trends te spreken.
De keuze voor een eenmalig onderzoek of een monitor hangt vooral af van het doel dat de
uitvoerder van het onderzoek voor ogen heeft. Wil men een inventarisatie, een
momentopname of wil men doorlopend actuele beleidsinformatie?
Voor de duidelijkheid zijn hier de verschillende kenmerken van de twee soorten onderzoek
op een rijtje gezet:

Monitor Eenmalig onderzoek
- Bedoeld om ontwikkelingen in de tijd aan te
geven

- Bedoeld als momentopname

- Altijd meer dan één aflevering - Op zichzelf staand onderzoek
- Periodieke uitvoering in onderzoeksopzet
opgenomen

- In onderzoeksopzet niet opgenomen dat er
meerdere afleveringen zullen zijn

- Elke aflevering dezelfde gegevens
geregistreerd

- Gegevensverzameling aangepast aan de
actualiteit

Tabel 1: Kenmerken monitors en eenmalige onderzoeken

2.2.2 Wijze van informatieverzameling
Een tweede punt waarop de woningmarktonderzoeken die ik heb bekeken duidelijk van
elkaar kunnen verschillen is de wijze waarop de informatie wordt verzameld. Ik maak hier
onderscheid in onderzoeken die gebruik maken van enquêtes en onderzoeken die dat niet
doen. Dit hangt samen met het onderscheid in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken. In
’s-Hertogenbosch wil men geen  gebruik maken van enquêtes voor de
informatieverzameling, omdat dit kostbaar en tijdrovend is.
Als er geen gebruik gemaakt wordt van enquêtes, put men voor de gegevens uit bestaande
bronnen: registraties van verschillende instanties (gemeenten, corporaties etc.). Dit zijn
registraties die standaard worden bijgehouden, ook als het bewuste onderzoek niet
gehouden zou worden. Het zijn registraties die de primaire werkprocessen ondersteunen,,
zoals bevolkingsbestanden, of gegevens voor belastingsbestanden. De gegevens zijn
hierdoor meestal zonder veel extra inspanningen te verkrijgen. Dit is echter niet altijd het
geval, soms wordt de benodigde informatie namelijk niet standaard uit de registraties
gehaald (of niet in de vorm waarin men het voor het onderzoek nodig heeft).
In de bestaande registraties zijn over het algemeen alleen feitelijke, harde gegevens
opgenomen. Subjectieve, kwalitatieve gegevens (zoals meningen, voorkeuren, en
bijvoorbeeld ook verhuisgeneigdheid) kunnen hier niet uit gehaald worden, daarvoor zijn
enquêtes nodig. Harde gegevens (zoals aantal huishoudens, aantal woningen) daarentegen
kunnen zowel met als zonder enquêtes verzameld worden. Hier gaat het om kwantitatieve
gegevens.
In een onderzoek zonder enquêtes kunnen dus geen zachte indicatoren worden gebruikt. Dit
kan echter wel als men gebruik maakt van resultaten uit andere onderzoeken waarvoor wel
enquêtes zijn afgenomen. Een voorbeeld hiervan is het WBO2, een doorlopend landelijk
woningmarktonderzoek dat gebruik maakt van enquêtes. Het gaat hier dus ook om
gegevens die los van het bewuste onderzoek worden verzameld. Hierbij gaat het echter wel
duidelijk om een registratie van gegevens die op onderzoek is gericht, niet louter voor direct
gebruik bij primaire werkprocessen. Ook bij de monitor in de stadsregio werd tot nu toe
gebruik gemaakt van (vergelijking met) gegevens uit het WBO. Hierdoor werd het opnemen
van enkele zachte gegevens toch mogelijk. Hieronder wordt schematisch weergegeven

                        
• 2 Het WBO wordt op provinciaal niveau uitgevoerd en eens in de vier jaar op regionaal

niveau. Daarnaast kunnen gemeenten gebruik maken van de mogelijkheid tot
oversampling, waardoor ook uitspraken op lagere niveaus mogelijk zijn.
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welke soorten onderzoeken ik heb onderscheiden aan de hand van het criterium ‘wijze van
informatieverzameling’.

2.2.3 Gebruikte indicatoren
Van de indicatoren van een onderzoek hangt af welke informatie er beschikbaar komt. De
selectie van indicatoren zal dan ook afhangen van het doel van het onderzoek. De
bovengenoemde verschillen tussen enerzijds monitors en eenmalige onderzoeken en
anderzijds onderzoeken met en zonder enquêtes, hebben ook gevolgen voor de gebruikte
indicatoren. De keuze van het soort onderzoek (monitor/ eenmalig en enquêtes of niet) zal
dan ook gebaseerd moeten worden op het doel van het onderzoek.
We zagen bij het onderscheid in monitors en eenmalige onderzoeken al dat onderzoeken uit
deze twee categorieën ook vaak andere doelen hadden. Bij de monitors gaat het vaak om
het volgen van ontwikkelingen door de tijd en het beschikbaar stellen van actuele
beleidsinformatie. Bij eenmalige onderzoeken gaat het meer om een momentopname: het
beeld van het verleden, de huidige situatie en de toekomstverwachting. Hierdoor kunnen dus
ook andere indicatoren worden opgenomen in een monitor dan in een eenmalig onderzoek.
De keuze van indicatoren hangt op nog een tweede manier samen met het onderscheid
tussen eenmalig onderzoeken en monitors. De twee soorten onderzoek stellen namelijk
verschillende eisen aan de constante beschikbaarheid van indicatoren. Bij een monitor
moeten steeds dezelfde gegevens en bronnen gebruikt kunnen worden, bij eenmalige
onderzoeken is het voldoende als duidelijk is waar de gegevens precies vandaan komen en
wat ze precies zeggen. Deze hoeven dus niet te komen uit duurzame bronnen. De
verzameling bronnen die geschikt zijn voor gebruik voor de monitor is door deze eis beperkt:
jaarlijks (of in elk geval periodiek) moeten dezelfde gegevens beschikbaar zijn, en de
definities en wijze van verzameling moet voor het grootste deel hetzelfde blijven.
We zagen al eerder dat de verzameling indicatoren die in een onderzoek gebruikt wordt ook
afhangt van het wel of niet gebruiken van enquêtes. Er bestaat een groot aantal indicatoren
die alleen gebruikt kunnen worden als er ook informatieverzameling door middel van
enquêtes plaatsvindt. Bij de keuze voor het gebruik van enquêtes of niet moet dus ook het
doel van het onderzoek in het oog worden gehouden; zijn er beslist zachte gegevens nodig,
of kan het ook zonder.

2.3 De monitor in de stadsregio
In de stadsregio ’s-Hertogenbosch wil men een jaarlijkse monitor houden, zonder gebruik te
maken van enquêtes. In de vorige paragraaf zagen we de kenmerken en beperkingen van
dit soort onderzoek. Er kunnen geen zachte gegevens, zoals meningen en wensen in
worden meegenomen, maar enkel objectief te meten gegevens (behalve eventueel uit

Woningmarktonderzoeken

Eigen enquêtes Geen eigen enquêtes

Zonder
enquêtes

Met
enquêtes

Registraties en andere
onderzoeken

Alleen beleidsondersteunende
registraties

Harde en zachte gegevens Alleen harde gegevens Harde en zachte
gegevens

Figuur 1: Woningmarktonderzoeken en gebruikte gegevens
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andere onderzoeken zoals het WBO). Daarnaast moeten de indicatoren aan een aantal
eisen voldoen (zoals constantheid van de gegevens), deze komen later nog aan bod.
Het doel van de monitor is het verzamelen en beschikbaar stellen van gegevens waarop het
beleid voor de woningmarkt gebaseerd kan worden. Aan de hand van de verzameling
gegevens moet voldoende inzicht ontstaan in de woningmarkt en de ontwikkelingen op dat
gebied.
Het doel van het woningmarktbeleid, waarvoor de monitor dus informatie verzamelt, is het
verschaffen van geschikte woonruimte voor de bevolking. Wat onder geschikte woonruimte
wordt verstaan, hangt af van de voorkeuren en wensen van de bevolking ten aanzien van
hun woning en de woonomgeving. Hieraan wil men met het beleid zoveel mogelijk tegemoet
komen. Het is dus van belang dat men inzicht krijgt in de woonwensen. Hiervoor zijn zachte
gegevens als tevredenheid en wensen van huishoudens dus wel degelijk van belang.

2.3.1 Het gebruik van de monitor voor het beleid
Het idee van een kwantitatieve monitor is nu om aan de hand van een analyse van de
objectieve gegevens zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de kwalitatieve aspecten van de
woningmarkt (zowel de vraag als het aanbod). Aan de hand van gegevens als
huishoudengrootte en leeftijd, inkomen en dergelijke huishoudenkenmerken wil men kunnen
bepalen wat voor soort woning en woonomgeving zo’n huishouden waarschijnlijk wenst.
Hiervoor kan men gebruik maken van veronderstelde verbanden tussen huishoudens- en
woningkenmerken. Deze  kan men opstellen door logische redeneringen zoals: grote
huishoudens vereisen grote woningen. Op deze manier kunnen meerdere
huishoudenkenmerken in verband worden gebracht met veronderstelde woonwensen die
hierbij horen, zowel over de woning zelf als over de woonomgeving. Niet alleen
huishoudenkenmerken kan men gebruiken om de waarschijnlijke woonwensen af te leiden,
maar ook algemene maatschappelijke gegevens, zoals de ontwikkeling van de economie of
het consumenten vertrouwen (hoe beter/ groter, hoe groter waarschijnlijk de vraag naar
duurdere woningen).
De verbanden kunnen niet alleen voor de interpretatie van de gegevens uit de monitor
worden gebruikt, maar ook kunnen ze door de monitor worden getest en bevestigd of
aangepast. Door de huidige situatie te bekijken kan men bekijken of die verbanden ook
inderdaad blijken te bestaan. Hierbij moet men er wel altijd rekening mee houden dat de
huidige situatie niet altijd de gewenste situatie is, en hier dus ook niet altijd direct uit af te
leiden valt. Om weer het voorbeeld van het verband tussen grootte van huishoudens en van
woningen te gebruiken: dat kleine huishoudens meestal in kleine woningen wonen hoeft nog
niet te betekenen dat dit de gewenste situatie is en dat men dit verband dus ook zonder
meer kan gebruiken om aan de hand van de huishoudengrootte de grootte van woningen te
bepalen. Aan de ene kant wordt er bij de interpretatie van de kwantitatieve gegevens uit de
monitor dus gebruik gemaakt van veronderstelde verbanden, aan de andere kant wordt de
monitor ook gebruikt om deze verbanden te onderzoeken.
Naast het gebruik van huishoudenkenmerken kan men ook gebruik maken van gegevens
over bewegingen op de woningmarkt en van gegevens over de vraag naar woningen, die op
die manier indirect de kwalitatieve wensen aangeven. Verhuizingen kunnen wat aangeven
over wensen van huishoudens door dat men kan bekijken welk soort woning wordt verruild
voor welke andere soort. Hierbij moet dan wel rekening worden gehouden met het feit dat
niet alle verhuizingen plaatsvinden om een betere (meer aan de wensen tegemoetkomende)
woning of woonomgeving te krijgen. Hierbij kunnen nog vele andere factoren een rol spelen,
zoals bijvoorbeeld verandering van werkplek. Onder gegevens die wat over de vraag naar
woningen aangeven vallen cijfers over het aantal reacties op te koop en te huur aangeboden
woningen, het aantal dagen dat een woning aangeboden is of de periode dat een woning
leegstaat.
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Het voorgaande heb ik als volgt geschematiseerd (de gele vlakken zijn de gegevens die
concreet uit de monitor gehaald kunnen worden):

2.3.2 Geldigheid van verbanden
Om een goed gebruik te kunnen maken van de gegevens uit de monitor is het dus van
belang dat men de goede verbanden legt tussen de kwantitatieve gegevens uit de monitor
en de zachte informatie waarop men het beleid baseert. Deze verbanden kunnen door
logisch redeneren worden gelegd en vervolgens ook met de monitor worden onderzocht.
Maar ontwikkelingen in de samenleving en verandering van opvattingen van mensen kunnen
deze ‘logische’ verbanden minder geldig of eenduidig maken. Er kunnen trends ontstaan
waardoor de kenmerken van huishoudens minder makkelijk aan kenmerken van woningen
en woonomgevingen te koppelen zijn. Hoe diverser de samenleving is, hoe minder
eenduidig deze verbanden ook zijn. Dan gelden ze misschien nog voor een aantal
huishoudens, maar voor andere niet meer. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de
verhouding tussen het inkomen van een huishouden en de gewenste prijsklasse van de
woning. Logisch redenerend zou men verwachten dat een huishouden met een hoog
inkomen een woning van een duurdere prijsklasse wenst, en een huishouden met een laag
inkomen een goedkopere woning. Deze relatie tussen inkomen en prijsklasse van de woning
kan echter per huishouden sterk verschillen. Het hangt er net van af hoe veel, welk deel van
het inkomen, men bereid is om aan het wonen te besteden. Misschien wenst een
huishouden met een hoog inkomen wel een goedkopere woning omdat men meer belang
hecht aan bijvoorbeeld verre reizen maken dan aan het bezitten van een luxe dure woning.
Of misschien is een huishouden met een laag inkomen juist wel  bereid om veel te betalen
voor een mooie ruime woning omdat zij hier haar prioriteit legt.
De verhouding tussen de twee soorten gegevens kan dus door de tijd heen veranderen en
minder vanzelfsprekend worden. Tegen het probleem van de diversiteit van de samenleving
loopt men steeds aan als men wil generaliseren en de werkelijkheid in modellen wil vatten.
Over het algemeen heerst momenteel de opvatting dat de samenleving in de postmoderne
periode steeds meer gekenmerkt wordt door individualisering en daardoor ook steeds
diverser is geworden. Hierdoor is het moeilijk om te generaliseren en modellen te maken
over de werkelijkheid zonder te kort te doen aan de realiteit. Toch is dit noodzakelijk als men
uitspraken wil doen over brede, algemene ontwikkelingen. Dit geldt nog sterker als men
alleen gebruik maakt van kwantitatieve gegevens en hiermee de zachte gegevens buiten
beschouwing moet laten. Om uitspraken te kunnen doen over de woningmarkt en hierop
beleid te kunnen baseren, zijn generalisaties en het indelen in groepen noodzakelijk. Dit
moet dan natuurlijk wel op de beste wijze, die het meest recht doet aan de werkelijkheid,
gebeuren.
Een begrip waarmee men de relatie tussen kenmerken en woonwensen tegenwoordig vaak
benadert is het begrip ‘leefstijl’. Dit is een kwalitatief, zacht gegeven, die andere zachte
gegevens zoals kenmerken van huishoudens in verband kan brengen met woonwensen. In
het volgende hoofdstuk zal ik verder ingaan op dit begrip en hoe dit van nut kan zijn voor de
monitor en woningmarktonderzoek in het algemeen.

Algemene ontwikkelingen

Woonwensen Woningvraag

Vraag gegevens

Figuur 2: Schema monitor en woningvraag
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2.4 Conclusie
We zagen dat er verschillende soorten onderzoeken kunnen worden onderscheiden aan de
hand van de criteria: monitor of eenmalig onderzoek en onderzoek met- en zonder
enquêtes. De verschillende onderzoeken stellen ook verschillende eisen aan indicatoren, of
sluiten bepaald indicatoren uit. Voor een monitor is constante beschikbaarheid van
gegevens van belang, en bij een onderzoek zonder enquêtes kan geen gebruik gemaakt
worden van zachte gegevens.
In de stadsregio ’s-Hertogenbosch wil men een monitor uitvoeren zonder gebruik te maken
van enquêtes. Men wil echter wel woonwensen (dus zachte gegevens) achterhalen om
hierop in te kunnen spelen. Hiertoe worden er verbanden gezocht tussen harde kenmerken
van huishoudens en hun waarschijnlijke woonwensen. Deze verbanden zijn echter niet altijd
even eenduidig, en kunnen ook veranderen in de loop van de tijd. In het kader daarvan
wordt het begrip leefstijlen gebruikt. Dit begrip komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.
De belangrijkste conclusie uit dit hoofdstuk is dat er voorzichtig omgesprongen moet worden
met verbanden tussen huishoudenkenmerken en woonwensen. Deze zijn niet altijd zo
vanzelfsprekend meer als ze vaak lijken.
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3. Leefstijlen

3.1 Inleiding
Het begrip ‘leefstijl’ lijkt steeds vaker op te duiken in verschillende takken van wetenschap.
Om aan te duiden wat het begrip nu precies inhoudt zal ik eerst een afbakening van het
begrip geven, uitmondend in een definitie ervan. Daarna zal ik ingaan op de manier waarop
er voor het woningmarktbeleid gebruik er van leefstijlen gemaakt kan worden van dit begrip.
Het is niet mijn ambitie om hier een complete beschrijving van het begrip leefstijlen te geven.
Ik beoog hier alleen een korte indruk te geven van het begrip, om vervolgens wat
uitgebreider in te gaan op het gebruik in het kader van de woningmarktmonitor in ’s-
Hertogenbosch.

3.2 Definiëring van het begrip
Het begrip leefstijlen duikt, zoals gezegd, bij verschillende takken van wetenschap op.
Hierbij legt men ook verschillende accenten binnen het begrip. Bij de medische
wetenschappen let men op gewoontes van mensen die de gezondheid beïnvloeden, zoals
roken, bewegen, stress en dergelijke. Bij de exacte wetenschappen legt men de nadruk op
de manier van leven en de beïnvloeding van het milieu daardoor. Gemeenschappelijk
hebben deze beschrijvingen dat het gaat over de wijze waarop mensen hun dagelijkse leven
indelen, de gewoontes die men heeft.
Ik wil me nu vooral richten op het begrip leefstijl zoals men dat in de sociale wetenschappen
hanteert, en dan vooral die aspecten ervan die van belang zijn voor de woningmarkt. Een
duidelijke weergave van wat leefstijlen nu precies zijn vond ik bij Jacobs3. Hij gaat in op de
grote verschillen die er zijn tussen mensen wat consumptie en tijdbesteding betreft. Hij ziet
echter verbanden tussen bepaalde wijzen van tijdbesteding en consumptie. Mensen
ondernemen vaak activiteiten die dezelfde kenmerken bezitten, en ook hun consumptie
patroon sluit hier op aan4. De patronen die hierin ontdekt kunnen worden noemt Jacobs
leefstijlen. Zijn definitie hiervan luidt dan ook als volgt: een leefstijl is een patroon van
expressieve gedragingen.5 Het gaat dus vooral om waarneembare gedragingen en niet om
de ideeën en opvattingen die hieraan ten grondslag liggen.
Dit idee vond ik ook terug bij Ganzeboom6. Volgens hem heeft het begrip "leefstijl"
betrekking op voorkeuren en smaakuitingen, waarmee mensen uitdrukking geven aan hun
sociale positie. Hij betrekt hierbij niet alleen het waarneembare gedrag maar ook de smaken
en voorkeuren die daaraan ten grondslag liggen (overigens zijn die wel waar te nemen door
naar gedrag te kijken). Ook Ganzeboom ziet een verband tussen kenmerken van
voorkeuren en smaken op vele verschillende terreinen. Hij voert deze verbanden terug op
drie sociale achtergrondkenmerken, namelijk opleiding, inkomen en levensfase7.
Bastiaansen8 is van mening dat een leefstijl vooral betrekking heeft op de tijdsbesteding en
het consumptiepatroon van mensen, en dat men dit begrip kan gebruiken om samenhang
aan te brengen in een individualistische en gedifferentieerde samenleving. Ook voor het
maken van een stedebouwkundige opzet (net als bij woningmarktonderzoek) kunnen
traditionele kenmerken van huishoudens steeds minder goed worden gebruikt voor het

                        
3 Jacobs, 2000, p.1
4 ‘…Zo blijken mensen die bijvoorbeeld veel naar klassieke muziek luisteren, ook vaak Nederlandse
literatuur te lezen en regelmatig een theatervoorstelling of een tentoonstelling te bezoeken…’ (p.1).
5 Jacobs, 2000, p. 1
6 Ganzeboom, 1988
7 ‘Hoger opgeleiden onderscheiden zich van lager opgeleiden doordat zij vaak musea of theaters
bezoeken, veelal een modern interieur hebben, links stemmen, weinig uitgeven aan auto's of woning
en veel uitgeven aan vakanties. Hogere inkomensgroepen besteden hun geld in het bijzonder aan
een auto, woning en andere luxegoederen. Jongeren profileren zich in het bijzonder door waardering
voor popculturele uitingen, links te stemmen en inspraakvrijheid van meningsuiting hoog aan te slaan’
8 http://www.archined.nl/archiprix/1998/leefstijl_nl.html
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indelen van huishoudens in groepen met overeenkomende wensen. Daarom kiest hij hierbij
voor een benadering vanuit leefstijlen.
H. de Jonge9 haalt het werk van Bourdieu aan, die een levensstijl ziet als het resultaat van
drie soorten kapitaalsinvesteringen: economisch kapitaal (geld), cultureel kapitaal (kennis)
en sociaal kapitaal (relaties). Tussen dit onderscheid van Bourdieu en de andere
aangehaalde auteurs bestaan duidelijk verbanden. Het economisch kapitaal heeft vooral
betrekking op het consumptiepatroon, en het cultureel en sociaal kapitaal resulteren
uiteindelijk in een bepaalde tijdsbesteding.

De verschillende auteurs hebben dus wel een min of meer overeenstemmende mening over
de inhoud van het begrip leefstijl. Ik wil me voor de definitie van het begrip aansluiten bij die
van Jacobs, die ik het meest helder geformuleerd vond: leefstijlen zijn patronen van
expressieve gedragingen.
Van deze gedragingen zijn voor de woningmarkt vooral de tijdsbesteding en het
consumptiepatroon van belang.

3.3 De relatie van leefstijlen tot de woonwensen
We zagen eerder dat de monitor alleen kwantitatieve gegevens kan meten, maar dat men
wel graag kwalitatieve, zachte gegevens wil weten. Hiervoor veronderstelt men dat er
logische verbanden tussen huishoudenkenmerken en woonwensen zijn. Deze verbanden
lijken echter steeds minder vanzelfsprekend te worden. Nu ziet men in leefstijlen nieuwe
criteria om huishoudens in te kunnen delen in categorieën. Voor elke categorie (of leefstijl)
kan men vervolgens een passend woningtype en woonmilieu bepalen.
De relatie tussen woonwensen en leefstijlen kan echter niet los worden gezien van andere
huishoudenkenmerken. Een voorbeeld is de grootte van het huishouden, dat blijft in meer of
mindere mate meespelen in de eisen die men aan een woning stelt. De relatie tussen
woonwensen, meetbare huishoudenkenmerken en leefstijlen is meer zoals in het volgende
schema vereenvoudigd is weergegeven:

Leefstijlen beïnvloeden dus de relatie tussen andere (meetbare) huishoudenkenmerken en
de woonwensen. Deze staat echter niet los van die kenmerken, wat ik heb aangegeven met
de grijze, gestippelde pijl. Huishoudens met bepaalde kenmerken zullen namelijk eerder een
bepaalde leefstijl hebben dan andere. Dit gegeven kan, zoals we eerder zagen, zelfs
gebruikt worden om de groepering naar leefstijlen te maken. In de voorgaande paragraaf
deed Ganzeboom dit aan de hand van de kenmerken levensfase, inkomen en opleiding.

3.4 Nut voor de monitor in de stadsregio ‘s-Hertogenbosch
Wat kan er nu in het verband van de woningmarktmonitor in de stadsregio ’s-Hertogenbosch
gedaan worden met dit inzicht?
Het eerste waar men rekening mee moet houden is dat bepaalde verbanden die logisch
gezien verondersteld zouden kunnen worden, blijkbaar niet altijd zo vanzelfsprekend zijn als
ze lijken. Deze verbanden blijven ook niet altijd hetzelfde, maar veranderen in de loop van
de tijd. Voorzichtigheid is dus geboden bij het trekken van conclusies uit de kwantitatieve
gegevens. Dit heeft ook invloed op de keuze van indicatoren die tegemoet komen aan de
                        
9 H. de Jonge, 1997, p. 13
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informatiebehoefte. Deze keuze maak ik namelijk ook op basis van veronderstelde
verbanden: aan de hand van de informatiebehoefte bepaal ik de indicatoren.

Het is moeilijk om praktisch gebruik te maken van het begrip leefstijlen bij de monitor. De
verhouding tussen de monitor en dit begrip is op twee manieren op te vatten. Dit hangt
samen met de relaties tussen de begrippen 'leefstijl', 'huishoudenkenmerken' en
'woonwensen' zoals hierboven is afgebeeld en beschreven. Deze twee manieren (de tweede
kan ook weer opgesplitst worden) heb ik hieronder schematisch uitgebeeld en kort
toegelicht:

Men interpreteert de resultaten van de monitor aan de hand van de leefstijlen. Deze
leefstijlen moeten dan op een andere manier dan met de monitor worden gevonden.
Hiervoor kunnen landelijke gegevens uit onderzoeken over veranderende woonwensen van
huishoudens worden gebruikt. De inzichten over leefstijlen worden gebruikt om een
impressie te geven van de verhouding tussen de meetbare huishoudenkenmerken en de
woonwensen. De leefstijlen worden als soort trends gebruikt. Welke dit zijn en wat er
vervolgens mee gedaan moet worden is moeilijk concreet in de monitor op te nemen. Het is
meer achtergrondinformatie waar rekening mee gehouden moet worden bij het doen van
kwalitatieve uitspraken aan de hand van de kwantitatieve gegevens uit de monitor.

De tweede manier is de manier waarop Bastiaanse te werk gaat. Aan de hand van
huishoudenkenmerken die met de monitor verzameld kunnen worden, worden een aantal
leefstijlen opgesteld. Per leefstijl worden vervolgens de (waarschijnlijke) woonwensen
bepaald. Men weet dan hoeveel huishoudens een bepaalde leefstijl hebben en welke
woning er bij deze huishoudens past. De verbanden tussen de drie onderdelen moeten
buiten de monitor om tot stand komen, anders kunnen ze niet gebruikt worden om de
gegevens uit de monitor te interpreteren. Hiervoor kan bijvoorbeeld het onderzoek van
Bastiaanse10 gebruikt worden, die aan de hand van de kenmerken: 'levensfase', 'inkomen',
'beschikking over tijd', 'opleiding' en 'statusoverwegingen' komt tot elf leefstijlen met
bijbehorende woonwensen. Het probleem hierbij is alleen dat de meeste van deze
huishoudenkenmerken niet met de woningmarktmonitor achterhaald kunnen worden. Er
kunnen wel andere kenmerken gebruikt worden, zoals die van Ganzeboom (alleen inkomen,
opleiding en levensfase). Ook deze gegevens zijn echter niet zonder enquêtes te
achterhalen. Mede daardoor wordt deze methode nogal omslachtig en in dit geval niet echt
praktisch te gebruiken.

                        
10 Bastiaanse, 1998
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Figuur 5: Relatie tussen leefstijlen en de monitor 2a.
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Op deze laatste manier kan aan de hand van de resultaten worden bekeken welke leefstijlen
er zijn. Men bekijkt wat de woonwensen van huishoudens met bepaalde kenmerken zijn, en
vervolgens groepeert men de huishoudens in leefstijlen. Men kan hiermee echter niet meer
de resultaten van de monitor interpreteren, omdat deze gegevens juist gebruikt zijn om de
leefstijlen te construeren. De monitor wordt dan dus alleen gebruikt om erachter te komen
welke leefstijlen er zijn, men heeft op deze manier niets aan dit begrip voor het interpreteren
van de gegevens eruit. Wat leefstijlen betreft leidt onderzoeken op deze manier eigenlijk
vooral tot theorievorming, naast het praktische nut van de monitor voor het
woningmarktbeleid.
Tenslotte wil ik nog opmerken dat het belang van leefstijlen wel groot kan zijn op andere
velden op de woningmarkt. Als er uitgegaan wordt van de aanbodzijde, zoals bijvoorbeeld bij
het ontwikkelen van een nieuwe wijk, kan aan de hand van leefstijlen een gepast
woningtype en woonmilieu worden opgesteld. Men kan zich bij het ontwerp richten op een
bepaalde bevolkingsgroep, en daar het plan op afstemmen. Vanuit de vraagzijde
geredeneerd is het begrip echter moeilijk te gebruiken, omdat men daarbij uit moet gaan van
alle aanwezige leefstijlen.

3.5 Conclusie
In dit hoofdstuk werd het begrip leefstijlen besproken, en als volgt gedefinieerd: leefstijlen
zijn patronen van expressieve gedragingen. Met leefstijlen kunnen actuele verbanden tussen
huishoudenkenmerken en woonwensen worden bepaald en vastgelegd. Het praktische nut
van het begrip 'leefstijlen' voor de woningmarktmonitor bleek echter niet erg groot. Leefstijlen
kunnen beter opgevat worden als de achtergrond (waar ze vaag en ongedetailleerd blijven)
waar tegen men de verbanden tussen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens interpreteert.
Er hoeven dan ook niet echt aparte indicatoren opgenomen te worden voor het bepalen van,
of het werken met leefstijlen.

Algemeen inzichtHuishoudenkenmerken en
woonwensen uit de monitor

Leefstijlen

2b).

Figuur 6: Relatie tussen leefstijlen en de monitor 2b
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4. Woonmilieus

4.1 Inleiding
Woonmilieus kwamen voor het eerst naar voren toen ik de informatiebehoefte van de
actoren ging inventariseren (zie hoofdstuk 7). Er is namelijk een verschil in populariteit
tussen verschillende woonmilieus. Daarom wil men graag dat dit nader onderzocht wordt,
zodat men het beleid er op kan richten om de minder populaire woonmilieus te
ondersteunen of aan te passen. Daarnaast kwam naar voren dat bij het tegemoet komen
aan de woonwensen van huishoudens niet alleen gekeken moet worden naar de woning
zelf, maar ook naar de omgeving van de woning. Daarvoor kan het begrip woonmilieu
gebruikt worden.
In dit hoofdstuk zal ik beginnen met een definiëring van het begrip, en vervolgens zal ik
ingaan op verschillende onderverdelingen in woonmilieus. Daarna zal ik bekijken welk
verband er bestaat met het begrip leefstijlen. Tenslotte bespreek ik hoe woonmilieus bij
woningmarktonderzoeken in het algemeen, en in het bijzonder bij de monitor in ’s-
Hertogenbosch, gebruikt kunnen worden.
Het is wederom niet mijn ambitie om een uitputtende verhandeling van woonmilieus en het
gebruik hiervan te geven. Ook voor dit hoofdstuk geldt dat het enkel is bedoeld om een
impressie te geven van wat woonmilieus zijn, hoe ze ingedeeld en gebruikt kunnen worden
en wat het nut ervan is voor de woningmarktmonitor in ’s-Hertogenbosch.

4.2 Definiëring
Volgens Dignum e.a. is het begrip woonmilieus de laatste decennia meer in gebruik geraakt
doordat de nadruk van het woningmarktbeleid is verschoven van bouwen naar beheren. In
samenhang hiermee is er ook meer aandacht ontstaan voor kwaliteit, in plaats van vooral de
kwantiteit van woningen. Bij de kwantiteit van woningen is de omgeving niet van belang, bij
de kwaliteit speelt deze factor echter een belangrijke rol. De kwaliteit van de woning wordt
namelijk ook erg beïnvloed door de kwaliteit van de woonomgeving. Dignum e.a. definiëren
woonmilieus als het geheel van in een gebied geldende externe condities die op de
vestiging en het wonen van de huishoudens in dit gebied van invloed zijn. Binnen één
woonmilieu zijn deze condities dus min of meer gelijk. De woonmilieus worden door hen op
het niveau van buurten onderscheiden (en buiten de steden ook wel op gemeente niveau).11

Deze definitie wordt door andere auteurs ook vaak gebruikt.
Volgens Jansen-Verbeke en Ekkers is een woonmilieu de ruimtelijke omgeving waarin zich
het dagelijkse leven van wonen, werken en recreëren afspeelt. Als men op grote afstand van
de woning werkt, noemt men het terrein van wonen, werken en recreëren de habitat12. Deze
auteurs gaan dus meer uit van het huishouden zelf, en minder van de kenmerken van de
omgeving. Woonmilieus worden per huishouden onderscheiden en niet aan de hand van
verschillen tussen woonmilieus en homogeniteit binnen één woonmilieu.
In de beleidscontext is de eerste definitie van woonmilieus beter te gebruiken. Hier gaat men
namelijk uit van een gebied (meestal op buurtniveau) dat afgebakend wordt door verschillen
met de omgeving. Andere buurten (bijvoorbeeld in andere steden) kunnen dan wel weer
binnen hetzelfde woonmilieu vallen. Het woonmilieu van een huishouden of persoon wordt
echter door iedereen weer anders afgebakend, en elk huishouden of individu heeft een
eigen woonmilieu. Deze definitie is dus minder praktisch in de context van het beleid.

4.3 Onderscheiding van woonmilieus
Woonmilieus onderscheiden zich van elkaar door een aantal kenmerken. Om een indeling in
woonmilieus te maken kunnen verschillende kenmerken gebruikt worden. De meeste

                        
11 Dignum, 1991, p. i
12 Ketelaar, 1994, p.18
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indelingen van woonmilieus worden gemaakt aan de hand van één of meer van de volgende
aspecten.
• sociale kenmerken (huishoudensamenstelling, heterogeniteit en stabiliteit, sociaal klimaat

en sociaal-economische opbouw)
• functionele kenmerken (aanwezigheid of afstand tot verschillende voorzieningen)
• fysieke kenmerken (kenmerken van de woningen en stedebouwkundige aspecten)
• ‘leefklimaat’-kenmerken (aspecten als verpaupering, veiligheid, overlast, sociale controle

etc.)13

Er worden door andere auteurs afwijkende onderverdelingen van deze aspecten gegeven
(bijvoorbeeld woningvoorraad, woonmilieu en bevolking14). Deze komen echter redelijk met
bovenstaande indeling overeen, en ik vind deze zelf het duidelijkst.
Voor het opstellen van een woonmilieu typologie kiest men één of meerdere van de
bovenstaande aspecten die men van belang acht, en op basis waarvan men een
onderscheid wil maken. Men kan bijvoorbeeld kiezen om alleen te kijken naar fysieke
aspecten, of alleen naar demografische. Men kiest er echter vaak voor een combinatie van
alle of meerdere aspecten te gebruiken. Poulus e.a.15 onderscheiden 3 werkwijzen, namelijk
aan de hand van alleen het fysieke component,  het fysieke en het functionele component,
of zowel het fysieke, functionele als het sociale component (deze auteurs onderscheiden
niet de groep van leefklimaatkenmerken). Onderzoekers die maar één component gebruiken
gaan vaak uit van verbanden tussen dit component en de andere die niet meegenomen
worden16. Op deze manier is hun indeling ondanks de beperking tot bijvoorbeeld het fysieke
aspect toch algemeen geldig (omdat fysieke kenmerken samenhangen met bijvoorbeeld
functionele kenmerken).
Nadat men de compontent(en) heeft gekozen, moet ook een keuze gemaakt worden hoe
men de aspecten operationaliseert. Er moeten kenmerken gezocht worden op het vlak van
de component(en), die kunnen worden gebruikt om de woonmilieus in te delen. Voor het
fysieke aspect kunnen bijvoorbeeld de dichtheid of de stedebouwkundige structuur gebruikt
worden. Voor het sociale aspect gebruikt men bijvoorbeeld demografische kenmerken, of
opleidingskenmerken van huishoudens.
In de loop van de tijd zijn veranderingen te zien in gebruikte componenten en de
operationalisatie daarvan in meetbare kenmerken van woonmilieus. Hierdoor verandert ook
de onderverdeling in woonmilieus.

4.4 Gebruik bij woningmarktbeleid
Een stad of een dorp is in te delen in woonmilieus. Hiermee wordt tegelijk ook de
woningvoorraad ingedeeld: elke woning valt namelijk binnen een bepaald woonmilieu.
Hierdoor is het gebruik van woonmilieus op twee manieren van belang. Ten eerste kan met
het bepalen van het woonmilieu van een woning meer gezegd worden over (de kwalitatieve
kenmerken van) deze woning dan wanneer men alleen kijkt naar de kenmerken van de
woning op zich. Ten tweede kunnen woningen gegroepeerd worden. Woningen binnen één
woonmilieu hebben minstens hun omgeving met elkaar gemeen, en daarnaast vaak ook
andere kenmerken (door het fysieke aspect van woonmilieus bijvoorbeeld; zelfde bouwwijze,
bouwperiode etc).
De indeling in woonmilieus kan men dus gebruiken om woningen en woonwensen van
huishoudens nog beter op elkaar af te stemmen omdat er meer ‘kenmerken van de
woningen’ beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen woonmilieus als min of meer homogene
eenheden worden gebruikt (helemaal als het fysieke aspect is gebruikt om ze in te delen)
waar binnen woningen ook redelijk met elkaar overeenkomen wat andere kenmerken betreft.

                        
13 Ketelaar, 1994, p. 18-19
14 Dignum e.a., 1991, p. 7)
15 Ketelaar, 1994, p. 112- 121
16 Ketelaar, 1994, p. 112
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Ketelaar bespreekt een indeling in woonmilieus die gekoppeld kan worden aan een indeling
in huishoudentypen. De huishoudens worden getypeerd aan de hand van verschillen in
verzorgingspositie, en/ of leefstijl. Verschillende huishoudens hebben een verschillende
hiërarchie in woonmilieuvoorkeuren. Elke soort huishoudens legt zijn prioriteit op een ander
kenmerk van woonmilieus. Deze hiërarchieën worden hier bekeken, en de groepen
huishoudens die zo ontstaan worden gekoppeld aan onderscheiden woonmilieus. Op deze
manier ontstaan tien combinaties, die gebruikt kunnen worden voor het woningmarktbeleid.
Volgens Driessen en Beereboom17 kan tot op zekere hoogte voorspeld worden hoe de
voorkeuren met betrekking tot woonmilieus zich ontwikkelen. Hiervoor zou men moeten
weten welke invloed verschillende omstandigheden hebben op de ontwikkeling van deze
voorkeuren, en ook hoe bepaalde condities de afweging van voorkeuren beïnvloeden. Op
deze manier kunnen woonmilieus dus ook gebruikt worden voor lange termijn planning.

4.5 Verband met leefstijlen
We zagen in het voorgaande hoofdstuk al dat voor het bepalen van wat een passende
woning voor een huishouden is, het niet (meer) echt volstaat om alleen te kijken naar
huishoudenkenmerken zoals grootte, leeftijd en inkomen en dergelijke. Het zou beter zijn om
ook de leefstijl van een huishouden te kunnen bepalen. Dit geldt dan natuurlijk ook voor het
bepalen van het gepaste woonmilieu, omdat dit verband heeft met de geschiktheid van een
woning.
Bij de indeling van huishoudens uit de voorgaande paragraaf (waarmee huishoudens
gekoppeld kunnen worden aan woonmilieus) worden ook leefstijlen gebruikt als criterium. De
besproken hiërarchie in de voorkeuren van huishoudens hangt namelijk af van de fase in de
levenscyclus, de sociaal economische positie, het type woonbuurt en de leefstijl van het
huishouden18.
In veel gevallen bepaalt het woonmilieu meer dan de woningkenmerken de geschiktheid van
een woning voor een bepaalde leefstijl. De leefstijl heeft namelijk ook veel betrekking op
activiteiten, en hiervoor is bijvoorbeeld de nabijheid van voorzieningen erg van belang. En
ook het imago van een buurt kan erg veel invloed hebben op de populariteit hiervan bij
huishoudens met bepaalde leefstijlen. Volgens Ketelaar19 zijn alle aspecten van woonmilieus
(fysiek, functioneel, sociaal en leefklimaat) velden waarop leefstijlen zich kunnen
differentiëren. Deze auteur gaat vervolgens ook in op voorbeelden van indelingen in
woonmilieus en de leefstijlen die hierbij passen.

4.6 Nut voor de monitor
Het hangt erg van de informatievraag af welke componenten het best gebruikt kunnen
worden voor de indeling in woonmilieus. Deze indeling moet daarnaast aangepast worden
aan de actualiteit. In het kader van de monitor zijn woonmilieus eigenlijk op twee manieren
naar voren gekomen.
Concreet gezien is er de behoefte om de verschillen in populariteit van verschillende
woonmilieus in kaart te kunnen brengen. Het is bekend dat er bepaalde woonmilieus minder
populair zijn dan andere. Hierbij gaat men uit van de indeling in woonmilieus van het WBO.
Daar gebruikt men de indeling in stad-centrum, stad buiten-centrum, stad-rand/ landelijk,
dorp-kern, dorp-rand/  landelijk. Omdat men bij de informatievraag deze onderverdeling voor
ogen had lijkt het logisch om hier in elk geval ook deze onderverdeling te gebruiken. De
verschillen in populariteit zijn namelijk ook aangetroffen tussen de woonmilieus zoals het
WBO die onderscheidt.
Minder concreet gezien wil men echter met de monitor ook beter in staat gesteld worden om
geschikte woonruimte beschikbaar stellen voor de aanwezige huishoudens. Hierbij kwam
naar voren dat men in dit kader niet alleen de kenmerken van de woning belangrijk vindt. In
                        
17 Ketelaar, 1994, p. 29
18 Ketelaar, 1994, p. 31-32
19 Ketelaar, 1994, p. 106
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voorgaande paragrafen bleek al dat ook de kenmerken van de omgeving zijn van belang bij
het bepalen van de geschiktheid voor bepaalde huishoudens. Hiervoor kan ook een andere
indeling in woonmilieus (aan de hand van andere criteria) dan bij het WBO gebruikt worden.
Ook andere aspecten dan de fysieke en functionele zijn van belang.

4.6.1 Gebruik van WBO-woonmilieus
Om de vraag naar de populariteit van verschillende woonmilieus te kunnen beantwoorden
kan de regio worden opgedeeld in de woonmilieus die het WBO gebruikt. Alle buurten of
wijken (afhankelijk van de gewenste differentiatie) kunnen worden ingedeeld naar stad-
centrum, stad buiten-centrum, stad-rand/ landelijk, dorp-kern, dorp-rand/  landelijk. Hierbij
maakt dan men dan gebruik van de fysieke kenmerken van de wijken, namelijk de ligging
ten opzichte van het centrum van een stad of dorp. Dit aspect hangt ook wel samen met
andere aspecten van woonmilieus. Bepaalde bevolkingsgroepen (sociale aspect) zullen
bijvoorbeeld eerder in het landelijke woonmilieu worden aangetroffen dan anderen. In het
stad-centrum woonmilieu zullen waarschijnlijk meer voorzieningen (functionele aspect) zijn
dan in de andere milieus. Deze verbanden zijn echter niet altijd vanzelfsprekend. Voor de
populariteit van verschillende woonmilieus op zich zijn andere aspecten niet zo bezwaarlijk.
Voor het bepalen van waar dit aan ligt, en wat er aan gedaan kan worden echter wel.
Men kan de woonmilieus uit het WBO verder gaan typeren aan de hand van andere
kenmerken dan de fysieke ligging. Binnen één WBO-woonmilieu kunnen dan weer
verschillende woonmilieus worden onderscheiden aan de hand van andere kenmerken. Op
deze manier kan beter worden bekeken welke kenmerken minder populaire woonmilieus
nog meer bezitten, naast hun ligging. Zo ontstaat er ook een duidelijker beeld van de reden
van deze lage populariteit en eventuele stappen die men hiertegen kan ondernemen.
Overigens is volgens zowel Driessen en Beereboom als Tazelaar20 een goed niveau van
basisvoorzieningen de eerste voorwaarde om woonmilieus te verbeteren. Het heeft weinig
zin om het leefmilieu te verbeteren op andere gebieden, zolang deze voorzieningen te
wensen over laten.
Om verder de verschillen in populariteit te kunnen verklaren, en er met het beleid op in te
kunnen spelen, moet men ook kijken naar de vraag naar woonmilieus. Dit kan gebeuren aan
de hand van de kenmerken van aanwezige huishoudens. Door de kenmerken van
huishoudens te bekijken kan men inschatten welke woonmilieus veel gewild zullen zijn.
Deze huishoudenkenmerken worden voor een groot deel al voor andere informatievragen
geïnventariseerd. Een belangrijk aspect is hier echter weer de leefstijl van een huishouden,
die, zoals in hoofdstuk 3 naar voren kwam, niet per huishouden specifiek achterhaald kan
worden. Wel kan er een tendens worden aangegeven aan de hand van landelijke trends van
leefstijlen die voorkomen en bijpassende woonmilieus.
Het is nu van belang dat er verbanden gelegd kunnen worden tussen de meetbare
huishoudenkenmerken en de woonmilieus zoals die ingedeeld zijn. Hoe dit kan gebeuren
wordt in de volgende paragraaf verder uitgewerkt.

4.6.2 Woonmilieus gebruikt voor het afstemmen van het aanbod op de vraag
We zagen al hoe de woonmilieus in het algemeen voor woningmarkt onderzoeken gebruikt
kunnen worden in paragraaf 4.4. Er kan dus een typering van huishoudens worden gemaakt,
die vervolgens gekoppeld kan worden aan een typering in woonmilieus. Aan de hand
daarvan kan worden bekeken aan welke woonmilieus er behoefte bestaat.
Het  is echter de vraag in hoeverre deze woonmilieus en verbanden met huishoudens
gebruikt kunnen worden in het kader van de monitor in de stadsregio ‘s-Hertogenbosch. Ten
eerste omdat de gegevens voor het indelen van woonmilieus zelf waarschijnlijk moeilijk te
verzamelen zijn (veel zachte gegevens).

                        
20 Ketelaar, 1994, p. 35
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En ten tweede omdat de gegevens over huishoudens die nodig zijn om echt wat te kunnen
doen met de woonmilieus ook moeilijk te verzamelen zijn. Vaak worden leefstijlen gebruikt
om de huishoudens in te delen. We zagen al in het vorige hoofdstuk dat het gebruik hiervan
in het kader van de monitor praktisch gezien niet haalbaar is.
Net als bij woningen naar kenmerken, kan men niet alleen door naar huishoudenkenmerken
te kijken bepalen welke woonmilieus gewenst zijn, maar ook door te kijken naar de
vraaggegevens per woonmilieus. Als blijkt (zoals in ’s-Hertogenbosch het geval is) dat
bepaalde woonmilieus minder populair zijn dan andere, kan men gaan kijken wat de
verschillen zijn tussen deze milieus. De vraag naar woonmilieus kan dus wel enigszins
achterhaald worden, maar misschien niet tot op het niveau dat men graag zou zien. Omdat
er geen zachte gegevens beschikbaar zijn, kan niet voldoende worden gekeken naar de
redenen van verschil in populariteit.
Verder zagen we dat woonmilieus gebruikt kunnen worden om woningen verder te
kenmerken. Er kan per woning worden bekeken of het woonmilieu waarin die woning ligt
bijvoorbeeld veel voorzieningen kent of niet. In het kader van de monitor in ’s-
Hertogenbosch zou dit wel een nuttig gegeven zijn.  Beter zou het echter zijn als niet de
concentratie van bijvoorbeeld voorzieningen in het woonmilieu bekend zou zijn, maar per
woning de afstand tot verschillende voorzieningen. Een woning in een woonmilieu met een
laag voorzieningenniveau kan nog steeds dicht bij voorzieningen liggen, al was het alleen
maar omdat de woning aan de grens ligt met een gebied met een hoog niveau. Het
woonmilieu geeft dus wel extra gegevens over woningen, maar nog niet zo precies als dat in
het kader van de woningmarktmonitor in ’s-Hertogenbosch optimaal zou zijn.

4.7  Conclusie
Woonmilieus zijn in dit hoofdstuk als volgt gedefinieerd: het geheel van in een gebied
geldende externe condities die op de vestiging en het wonen van de huishoudens in dit
gebied van invloed zijn.  Woonmilieus kunnen aan de hand van verschillende componenten
worden ingedeeld. Meestal gebeurt dit aan de hand van fysieke en/ of sociale, functionele
en leefklimaat kenmerken. Vervolgens moet gekozen worden hoe men de woonmilieus
precies wil typeren aan de hand van deze componenten.
In het woningmarktonderzoek kan gebruik gemaakt worden van dit begrip door huishoudens
naar kenmerken (o.a. leefstijl) te koppelen aan bepaalde woonmilieus. Verschillende soorten
huishoudens hebben verschillende soorten voorkeuren, en ook verschillende hiërarchische
ordening van deze voorkeuren. Woonmilieus kunnen na onderzoek ook goed gebruikt
worden voor prognoses over de waarschijnlijke ontwikkeling van woonmilieu voorkeuren.
Voor de woningmarktmonitor in ’s-Hertogenbosch zijn woonmilieus op twee manieren naar
voren gekomen. Een concrete vraag was er naar de verschillen in populariteit van de
woonmilieus die in het WBO zijn onderscheiden.
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DEEL II
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5. Recente woningmarktonderzoeken in de stadsregio

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord:

A: Wat is er de afgelopen tijd gebeurd aan woningmarktonderzoek in het stadsgewest, en
wat zijn de positieve en negatieve ervaringen hiermee tot nu toe?

Het hoofdstuk begint met een korte beschrijving van de woningmarktonderzoeken die
recentelijk in het gewest zijn gedaan. De afbakening van de in dit hoofdstuk behandelde
onderzoeken heb ik gemaakt door alleen te kijken naar de onderzoeken die in relatie staan
tot de monitor. De reden hiervoor is dat men naar aanleiding van deze onderzoeken heeft
besloten een uitgebreider onderzoek te laten doen naar indicatoren voor de
woningmarktmonitor.
Per onderzoek zal kort worden toegelicht wat de doelstelling, de onderzoeksopzet en de
methode van informatieverzameling was. Vervolgens wordt weergegeven wat de mening
van de betrokken actoren over deze onderzoeken is. Men geeft aan wat men hierin miste en
eventueel wat er overbodig was. Deze gegevens kunnen vervolgens meegenomen worden
naar de hoofdstukken waarin naar nieuwe indicatoren gezocht wordt.

5.2 Recentelijk uitgevoerde woningmarktonderzoeken in het gewest

5.2.1 Woningbehoefteonderzoek en verhuisanalyse OTB
In 1998 is door bureau OTB uit Delft een woningbehoefteonderzoek en verhuisanalyse
uitgevoerd voor het stadsgewest 's-Hertogenbosch. De verhuisanalyse had alleen
betrekking op de gemeente ’s-Hertogenbosch; voor deze gemeente is een migratie- en
verhuisketenonderzoek uitgevoerd.
Het onderzoek was een eenmalige meting, en dus een momentopname. De doelstelling van
dit onderzoek was 'het vaststellen van zowel de kwalitatieve als kwantitatieve
woningbehoefte in het gewest 's-Hertogenbosch, en het bepalen van de effecten van het
voorgenomen nieuwbouwprogramma op de doorstroming’21. Het was dus tevens een soort
toekomstverkenning.
De volgende zes onderdelen stonden centraal in het onderzoek:
• Vaststellen van de huishouden- en woningkenmerken en de woonruimteverdeling per

gebiedseenheid;
• Vaststellen van de leefbaarheid en de woonsatisfactie;
• Bepalen van de verhuisgeneigdheid;
• Bepalen van de woonvoorkeuren;
• Bepalen van de tekorten en overschotten per subgebied;
• Bepalen van de hardheid van de woonvoorkeuren
Voor het verzamelen van de bovenstaande gegevens werden zowel bestaande
gegevensbestanden als nieuw afgenomen enquêtes gebruikt.
Naast bovenstaande zes onderdelen vond dus voor de gemeente 's-Hertogenbosch het
migratie- en verhuisketen onderzoek plaats. Hierbij werd gebruik gemaakt van modellen die
zijn gebaseerd op de Markov-ketentheorie22.

5.2.2 Woningmarktonderzoeken 1999 en 2000
Bij de evaluatie van het onderzoek van OTB kwam naar voren dat er bij de actoren een
behoefte bestaat aan periodieke beleidsinformatie (zie verderop in dit hoofdstuk). Naar

                        
21 Hoekstra, 1998, p. 1
22 Statistisch model dat vooral gebruikt wordt om beslissingen te nemen. Donkers,
http://www.cs.unimaas.nl/~donkers/mthesis/samen.htm
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aanleiding hiervan zijn in 1999 en in 2000 woningmarktonderzoeken uitgevoerd. Deze twee
onderzoeken vormen het begin van de woningmarktmonitor.

Het doel van het woningmarktonderzoek van 1999 is het voorzien in een feitelijke
inventarisatie van de woningmarkt op dat moment, die kan dienen als een nulmeting voor de
monitor. Het gaat in dit onderzoek om het bepalen van de omvang en de samenstelling van
de woningmarkt en het schetsen van de wijze waarop verschillende soorten huishoudens
gehuisvest zijn. Daarnaast wordt er al een opzet voor de monitor gegeven door over het jaar
1998 de verhuisstromen binnen het stadsgewest in kaart te brengen23.
Hiertoe worden ten eerste de omvang en de samenstelling van de bevolking en de
migratiestromen in 1998 geschetst. Vervolgens gaat men in op de kwalitatieve en
kwantitatieve woningvoorraad en de mutaties daarvan in 1998. Daarna worden deze
gegevens gekoppeld naar huishoudens in woningen, opgesplitst naar een aantal
kenmerken. Tenslotte is er onderzoek gedaan naar verhuizingen in 1998.
De gegevensverzameling vindt plaats door te putten uit bestaande bronnen die voldoen aan
bepaalde eisen.

De 'Woningmarktmonitor 1999/ 2000 gemeente en regio 's-Hertogenbosch' gaat hier op
verder, maar deze heeft nog wat meer het karakter van een monitor. Hierin zijn processen in
de afgelopen periode in beeld gebracht en er is een vooruitblik geboden op ontwikkelingen
in de komende jaren24. Het doel van dit onderzoek was het opbouwen van een
informatiesysteem en het vervaardigen van een samenvattende rapportage waarin de
processen op de woningmarkt van 1999 in kaart worden gebracht.
Dit onderzoek heeft nagenoeg dezelfde opzet als het onderzoek van 1999. Hier is echter
naast bovengenoemde gegevens voor enkele uitkomsten nog een vergelijking met de WBO
cijfers van 1998 gemaakt. Verder zijn de verwachte woningproductie en de relatie met de
woningbehoefte volgens het WBO toegevoegd. Voor de informatieverzameling is (op de
vergelijking met het WBO na) gebruik gemaakt van dezelfde bronnen als in het onderzoek
van 1999.

5.2.3 Woningmarktanalyse stadsgewest 's-Hertogenbosch
Naast deze drie onderzoeken is er in 1999 nog een woningmarktanalyse voor het
stadsgewest 's-Hertogenbosch gedaan door R. Lazeroms, een stagiair van de hogeschool
voor Toerisme en Verkeer te Breda. Dit onderzoek werd gedaan naar aanleiding van de
evaluatie van het onderzoek van OTB en diende als voorbereiding op de eerste aflevering
van de monitor in 1999. Het doel van het onderzoek is:  in het kader van de
woningmarktmonitor voor het stadsgewest 's-Hertogenbosch de kwantitatieve en
kwalitatieve huishoudenkenmerken woningkenmerken en woningmarktprocessen van het
stadsgewest 's-Hertogenbosch in beeld te krijgen en daar vervolgens conclusies aan te
verbinden. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande statistische gegevensbestanden uit
verschillende bronnen die aan elkaar gekoppeld zijn.
Voor dit onderzoek heb ik geen evaluatie door de actoren opgenomen omdat niet iedereen
dit onderzoek kent. Daarnaast was dit een voorbereiding op de monitor, en over de twee
bestaande afleveringen daarvan zijn hun meningen wel opgenomen.

5.3 Evaluatie van monitoring en onderzoek tot nu toe
De mening van de actoren over de hierboven besproken onderzoeken heb ik achterhaald
door middel van een vragenlijst. Deze is aan de betrokken actoren, ook in het kader van
onderzoeksvraag C., toegestuurd. In hoofdstuk 5 over vraag C. wordt verder toegelicht
welke instanties en personen precies een vragenlijst hebben ingevuld en hoe deze selectie
tot stand is gekomen. Hier volsta ik met op te merken dat het hier gaat over de actoren op
                        
23 Steenbergen, 20-01-2000, p. 5
24 Steenbergen, 18-07-2000, p. 4, 5
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de woningmarkt die opdracht hebben gegeven tot de monitor, waardoor hun mening over de
tot nu toe uitgevoerde onderzoeken ook van belang is. De vragenlijst is opgenomen in
bijlage 1.

5.3.1 Mening van de actoren over het OTB onderzoek:
De ervaringen met dit onderzoek zijn in de eerste aflevering van de monitor als volgt
verwoord:
'Na presentatie van dit onderzoek werden de volgende conclusies getrokken:
• Er bestaat bij de deelnemende partijen behoefte aan periodieke beleidsinformatie over

de woningmarkt;
• De opzet van het OTB-onderzoek, waarvoor gekozen werd, bood niet het (achteraf)

gewenste inzicht op het schaalniveau van de gewestelijke gemeenten afzonderlijk;
• Het werd als een manco ervaren, dat één van de onderdelen van het onderzoek

(namelijk betreffende migratie in het gewest) niet uitgevoerd kon worden. De
stadsgewestelijke gemeenten konden namelijk niet tijdig beschikken over
automatiseringshulpmiddelen om de benodigde gegevens aan te leveren’.25

Uit de vragenlijst die ik aan de actoren heb toegestuurd kwamen daarnaast nog enkele
punten naar voren die voor een deel overeenkomen met de boven genoemde conclusies.
Het wordt wel helder gevonden, goed onderbouwd, maar in vergelijking met de twee
afleveringen van de monitor minder diepgaand.
Daarnaast zien actoren wederom de beperkingen van het éénmalige onderzoek, terwijl het
nu duidelijk is dat er behoefte bestaat aan periodieke beleidsinformatie.
Het onderzoek was te oppervlakkig waardoor het beeld, met name in de kleinere
gemeenten, niet meer herkenbaar was. Doordat alles op het schaalniveau van de totale
regio is bekeken, is er een beeld ontstaan waarin geen van de gemeenten zich kan
herkennen. Voor de kleinere gemeenten is het teveel een 'Bosch' beeld (van de grote stad).
Daarnaast kwam de migratie in het gewest niet duidelijk uit het onderzoek naar voren.
Een nadeel was tenslotte dat het onderzoek een gedeelte van de laagste inkomensgroepen
niet heeft meegenomen.

5.3.2 Mening van de actoren over de eerste twee afleveringen van de monitor:
De actoren hebben hun mening gegeven over de eerste twee afleveringen van de monitor
gezamenlijk. Er zijn volgens hen geen overbodige indicatoren opgenomen; wel is er
behoefte aan toevoeging van een aantal gegevens.
Ten eerste ontbreken indicatoren waarmee beter en sneller op nieuwe ontwikkelingen kan
worden ingespeeld. Er is behoefte aan meer dynamische informatie: reeksen in de tijd voor
het kunnen signaleren van ontwikkelingen en het onderkennen van trends.
Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor een blik op de toekomst. De huidige monitor is
sterk gericht op het beschrijven van processen die al hebben plaatsgevonden. Men mist een
goede blik in de toekomst, vooral wat betreft de (kwalitatieve) woonwensen. Daarnaast
bleven de herstructureringsvraag en -noodzaak onderbelicht, en daarmee dus ook de
invloed hiervan op de toekomstige woningbehoefte. Volgens de bouworganisaties is voor het
inschatten van de toekomstige woningbehoefte vooral de economische ontwikkeling van
belang. De vooruitblik is van belang zodat er kwalitatief goede woningen gebouwd kunnen
worden die over een paar jaar nog gewild zijn. De bouworganisaties missen ook
economische gegevens in het algemeen.
Over de bestaande voorraad zou men graag meer kwalitatieve gegevens beschikbaar willen
hebben. Van belang zijn wat dat betreft vooral gegevens waarmee ingeschat kan worden of
een woning geschikt is, of zou kunnen zijn voor bewoning door senioren. Specifiek heeft
men behoefte aan het aantal kamers, de huur- en koopprijzen, voorzieningen in de woning,

                        
25 Steenbergen, 20-01-2000, p. 4
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gegevens over de lengte van de bewoning door één huishouden, de oppervlakte van de
woning, mogelijkheid voor slaapkamer op de begane grond.
Woonwensen zouden niet alleen naar gewenste prijs, gewenste grootte, type enz. moeten
worden bepaald, maar misschien meer aan de hand van woonbeelden: bepaalde klassen
van typen woningen samenstellen naar kenmerken en prijsklasse en daar dan de
huishoudens een keuze uit laten maken. Deze woonbeelden zouden aan de hand van
leefstijlen bepaald moeten worden.
Tenslotte zou de nieuwbouwplanning van het gewest ook van belang zijn om op te nemen;
het aantal, de soort, kwaliteit en prijsklasse dat er gebouwd gaat worden volgens de
plannen. Interessant is dan ook de planning versus de opleveringen. Maar omdat de
planning nog al vaak verandert, is het misschien beter om alleen de opleveringen op te
nemen (dat is een hard gegeven). In plaats van de planning zou ook gekeken kunnen
worden naar de VINEX taakstelling in verhouding tot de opleveringen.

5.4 Conclusie
Recentelijk zijn er vier woningmarktonderzoeken uitgevoerd die verband houden met de
woningmarktmonitor. De eerste is een eenmalig onderzoek, uitgevoerd door OTB. Er bleek
een behoefte te zijn aan periodieke beleidsinformatie, waar dit onderzoek logischerwijs niet
aan tegemoet komt. Verder miste men hierin enkele onderwerpen, en was het bij dit
onderzoek niet goed mogelijk om uitspraken te doen op het schaalniveau van de
afzonderlijke gemeenten.
Vervolgens werd als reactie op bovenstaand onderzoek, en als voorbereiding op de monitor
een eenmalige woningmarktanalyse gemaakt voor het stadsgewest.
De laatste twee onderzoeken zijn de eerste twee delen van de woningmarkt monitor. Er zijn
daarin volgens de actoren geen overbodige indicatoren opgenomen. Wat gemist wordt zijn
vooral kwalitatieve gegevens over de woningvoorraad, en economische gegevens.
Daarnaast zou men graag ook reeksen in de tijd, een blik op de toekomst en de
nieuwbouwplanning in het gewest opgenomen zien.

In hoofdstuk 7 over informatiebehoefte komt de mening van de actoren over bestaande
onderzoeken indirect weer aan bod, omdat ze hierin hun informatiebehoefte vaak
weergeven als een aanvulling op de bestaande afleveringen van de monitor.
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6. De betrokken actoren

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt er een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag B.:

B. Welke actoren zijn actief op de woningmarkt?

Om deze vraag te beantwoorden begin ik met een brede schets van partijen die actief zijn
op het gebied van de woningmarkt. Deze brede verzameling zal ik vervolgens inperken tot
alleen die actoren die ik hier beschouw als ‘betrokken’ bij de woningmarktmonitor. Deze
inperking geschiedt vooral met het oog op de beantwoording van de volgende
onderzoeksvraag. Hierin worden namelijk de informatiebehoeftes van de betrokken actoren
achterhaald. Niet van alle actoren is de behoefte aan informatie relevant, en het zou te
tijdrovend zijn om alles mee te nemen. De selectie zal verder in dit hoofdstuk worden
onderbouwd. Allereerst geef ik echter een theoretisch schets van wat de woningmarkt is, en
welke actoren en partijen verschillende auteurs onderscheiden op dit gebied.

6.2 De woningmarkt en de actoren
De actoren op de woningmarkt zijn alle personen of instanties die met hun handelingen de
situatie op dit gebied beïnvloeden. Volgens Priemus is de woningmarkt 'de totaliteit van de
vraag- en aanbodverhoudingen die zich voordoen tussen eigenaren en bewoners van
eenmaal gerealiseerde woningen waarbij woondiensten en/ of woningen worden
verhandeld26. Het Van Dale woordenboek verstaat onder dit begrip:  'vraag en aanbod van
woonruimte'27. Actoren op de woningmarkt zijn dus alle personen en instanties die met hun
handelen de vraag en het aanbod van woonruimte en of woondiensten beïnvloeden. Aan de
definitie van Priemus wil ik zelf nog toevoegen dat het niet alleen gaat om de eenmaal
gerealiseerde woningen, maar ook om de geplande toekomstige woningen. Deze vallen
strikt genomen nog niet onder de woningmarkt, maar zijn in het kader van de
woningmarktmonitor wel relevant.

Op een markt zijn er altijd vragers en aanbieders die respectievelijk goederen of diensten
vragen en aanbieden28. Van Hees29 onderscheidt in zijn woningmarktmodel drie groepen
actoren. Dit zijn de vragers, de aanbieders en de beleidsbepalende en financierende
instituties. De eerste twee noemt hij directe actoren, terwijl de derde en de vierde groep
indirect worden genoemd. Deze laatsten kunnen hun invloed op de woningmarkt alleen laten
gelden via de directe actoren.
De vragers zijn de woonconsumenten; huurders en eigenaar-bewoners. Aanbieders zijn de
corporaties, projectontwikkelaars, bouworganisaties en gemeenten. Deze laatsten vallen
hieronder omdat zij ook grond kunnen bezitten, en doordat deze actor bestemmingsplannen
maakt. De financierende actoren zijn naast banken en andere financierende marktpartijen
ook de overheden (d.m.v. subsidies). De overheden zijn natuurlijk ook de beleidsvormende
instanties.
Naast deze drie groepen die van Hees noemt, onderscheid ik ook nog bemiddelende en
adviserende instanties. Bemiddelende instanties zijn met name de makelaars (daarnaast
bijvoorbeeld ook bemiddelingsbureaus voor huurwoningen die zelf geen woningbezit
hebben). Tot de adviserende instanties reken ik vooral de architecten. Deze twee laatste
groepen zijn eigenlijk nog indirecter dan de financierende en beleidsvormende instanties
(waarschijnlijk dat van Hees ze daarom niet bespreekt). Maar zij hebben wel degelijk invloed
                        
26 Priemus, 1978, p. 38
27http://www.vandale.nl/cgibin/gx.cgi/AppLogic+FTContentServer?pagename=VanDale/Static/index_
woordenboek
28 Priemus, 1975, p. 56
29 Van Hees, 1990, p. 21
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op de samenstelling van de woningvoorraad en de verdeling daarvan over de bevolking.
Deze laten zij net als de indirecte actoren gelden via de directe actoren, maar zij hebben een
minder grote en concrete invloed.

Ook Teule30 maakt melding van vragers en aanbieders, en een derde groep hier tussenin.
Hij noemt urban managers en gatekeepers als degenen die zorg dragen voor de afstemming
tussen vraag en aanbod. Het betreft hier corporaties en andere verhuurinstanties,
makelaars, gemeentelijke diensten huisvesting, hypotheekbanken en dergelijke. Daarnaast
onderscheidt hij nog een nieuwere groep urban managers, de partijen die strategische
grondaankopen hebben gedaan op (potentiële) VINEX-locaties, en de bouwers en
ontwikkelaars op die locaties 31.
Priemus32 tenslotte ontleedt de woningmarkt in drie delen: de huurhuizen-, de woondiensten-
en de koophuizenmarkt. Deze staan in relatie met de woningbouwmarkt en enkele andere
markten die daar weer betrekking op hebben (zoals de bouwarbeids- en de
woningprojectenmarkt, etcetera). Op deze markten tezamen zijn de volgende actoren actief:
huurders, eigenaar-bewoners, exploitanten van huurwoningen, opdrachtgevers, financiers,
ontwerpers, bouwbedrijven (en de leveranciers daarvan) en de overheid.

De meeste auteurs gebruiken dus wel min of meer dezelfde verzameling actoren, maar
verdelen deze onder in verschillende groepen. Door de verzamelingen actoren te vergelijken
en samen te voegen ben ik uiteindelijk gekomen tot de volgende inventarisatie:
• De woonconsumenten (huurders en eigenaar-bewoners),
• De overheid (rijk, provincies, gemeenten),
• Corporaties,
• Particuliere verhuurders,
• Ontwerpers (architecten en stedebouwkundigen),
• Bouwbedrijven,
• Makelaars,
• Financierende commerciële instanties (hypotheekbanken, projectontwikkelaars en

dergelijke).

6.3 Selectie van actoren
De woningmarktmonitor gaat dienen ter informatieverschaffing voor de actoren op de
woningmarkt. Onder andere om hun informatiebehoefte te achterhalen is een vragenlijst
verzonden aan vertegenwoordigers van actoren33. Ik neem echter niet van al de
bovengenoemde personen en instanties de informatiebehoefte mee, en dus hebben ook niet
al deze partijen deze lijst gekregen. Deze selectie zal ik nu eerst onderbouwen voordat ik in
ga op de antwoorden op de vragenlijst. Ook de selectie van respondenten die de actoren
moeten vertegenwoordigen wordt in deze paragraaf onderbouwd.

Er zijn vier groepen van actoren die geen mede opdracht hebben gegeven tot het uitvoeren
van de woningmarktmonitor. Dit zijn de woonconsumenten, de particuliere verhuurders, de
hogere overheden en de financierende en commerciële instanties. Het feit dat deze actoren
geen opdracht hebben gegeven tot de monitor, houdt waarschijnlijk verband met het feit dat
zij van de resultaten van het onderzoek ook weinig gebruik zullen maken. Dit is ook wel in te
schatten als deze actoren en hun gedrag op de woningmarkt wordt bekeken.
De woonconsument is een belangrijke actor op de woningmarkt. Deze voert echter geen
vast te stellen beleid op dit terrein. Elk huishouden maakt weliswaar keuzes over de eigen

                        
30 Teule, 1996
31 Teule, 1996, p. 21, 22
32 Priemus, 1978, p. 48
33 Deze vragenlijst is opgenomen in bijlage 1
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woonsituatie, en de keuzes van alle huishoudens samen beïnvloeden de situatie op de
woningmarkt enorm. Hun afzonderlijke keuzes zullen echter waarschijnlijk niet gebaseerd
zijn op resultaten van de monitor, maar op de wensen van de huishoudens zelf. De
huishoudens (en hun gedrag) zijn meer het onderwerp van het onderzoek dan de gebruikers
ervan.
De particuliere verhuurders hebben minder baat bij een monitor omdat zij over het algemeen
kleine aantallen woningen verhuren. Hierdoor hebben zij, net als de woonconsument,
individueel minder invloed op de woningmarkt en baseren zij hun keuzes ook minder op
informatie uit de monitor. Hun keuzes zijn persoonlijk, en hangen waarschijnlijk meer af van
de individuele omstandigheden dan van ontwikkelingen op de woningmarkt.
De provinciale en nationale overheden handelen op een hoger schaalniveau dan het
regionale niveau. Ze hebben hiermee wel invloed op het lagere niveau, maar daarvoor wordt
over het algemeen meer globale en vooral kwantitatieve informatie gebruikt, die ook zonder
deze monitor wel beschikbaar is.
Tenslotte zijn de financierende commerciële instanties alleen indirect bij de woningmarkt
betrokken. Het is voldoende als de partijen waarvoor zij financieren genoeg informatie
hebben over de woningmarkt. Door zijn indirecte rol heeft deze actor een eenzijdige
informatiebehoefte, voor het bepalen van zijn strategieën heeft hij vooral informatie van
economische aard nodig.
Voor het bepalen van de informatiebehoefte van de actoren, worden dus alleen die actoren
meegenomen die ook daadwerkelijk direct gebruik zullen maken van de monitor. Dit zijn ook
de actoren die mede opdracht hebben gegeven tot het uitvoeren van dit onderzoek. De
monitor moet natuurlijk juist aan de informatiebehoefte van de opdrachtgevers en gebruikers
tegemoet komen.

6.4 Conclusie
Dit hoofdstuk dient vooral als voorbereiding op hoofdstuk 7, waar de informatiebehoefte van
de actoren aan bod komt. Hiertoe moest eerst een selectie van actoren gemaakt worden.
Deze is gemaakt op grond van het wel of niet opdracht gegeven hebben tot (en gebruik
maken van) de woningmarktmonitor. Hieruit zijn uiteindelijk vijf groepen actoren naar voren
gekomen die meegenomen worden naar het volgende hoofdstuk: de gemeenten, de
corporaties, de makelaars, de architecten en de bouwbedrijven.
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7. De informatiebehoefte van de actoren

7.1. Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk is bepaald welke actoren actief zijn op de woningmarkt, en van
welke actoren de informatiebehoefte meegenomen zal worden in de monitor. In dit hoofdstuk
komt nu onderzoeksvraag C. aan bod:

C. Wat is precies de informatiebehoefte van deze actoren?

Voor het achterhalen van de informatie waar behoefte aan bestaat ben ik op twee manieren
te werk gegaan. Ten eerste heb ik bekeken welke rol de betrokken actoren spelen op de
woningmarkt. Hieruit kan worden afgeleid welke informatie men vervolgens nodig heeft om
deze rol te kunnen vervullen. De tweede wijze is om direct door middel van een vragenlijst
per actor te vragen aan welke concrete informatie men behoefte heeft. Bij deze vragenlijst
kon men ook aangeven wat men miste in eerdere woningmarktonderzoeken in de regio, en
of men de thema’s die ik actueel noemde inderdaad ook van belang acht.

7.2 De rol van actoren op de woningmarkt
De informatie uit de monitor is bedoeld om het beleid dat verschillende actoren voeren op
het terrein van de woningmarkt te ondersteunen en richting te geven. Daarom is het van
belang dat duidelijk is wat voor invloed de actoren met hun beleid uit kunnen oefenen. Van
hun rol hang grotendeels ook hun informatiebehoefte af.
De invloed van actoren op de woningmarkt heeft vooral betrekking op twee zaken:
beïnvloeding van de samenstelling van de woningvoorraad en beïnvloeding van de verdeling
van woonruimte onder de bevolking. Ik zal per actor bespreken welke invloed deze heeft en
hoe men die uitoefent. Deze informatie is voor het grootste deel afkomstig uit antwoorden op
de vragenlijst (bijlage 1, vraag 1 en 2). Op deze manier wordt ook duidelijk hoe de actoren
zelf hun rol zien.

7.2.1 Gemeenten
De invloed van de gemeente op de voorraad zelf wordt beperkt doordat deze actor geen
eigen woningbezit heeft. Vooral op het deel van de voorraad dat bestaat uit eigen
(koop)woningen, wat meestal een flinke meerderheid is, is de invloed klein.

Samenstelling van de voorraad
De invloed van de gemeenten op de samenstelling van de woningvoorraad richt zich
voornamelijk op het stellen van randvoorwaarden voor nieuwbouw door middel van onder
andere bestemmingsplannen, kwaliteitsbewaking, subsidies, veiligheidseisen,
welstandstoezicht34. Men kan zo middels nieuwbouw kwaliteiten toevoegen die in de
bestaande voorraad te weinig of niet aanwezig zijn. Vooral bij nieuwbouw van huurwoningen
worden goede afspraken gemaakt met de corporaties.
Daarnaast hebben gemeenten invloed op de samenstelling van de bestaande voorraad door
bovenstaande bevoegdheden. Ze hebben grote invloed op het onttrekken van woningen aan
de voorraad middels de aanwijzingsmogelijkheid bij panden die in slechte staat verkeren en
onteigening. Verder geeft deze actor (aan de hand van bestemmingsplannen) ook
bouwvergunningen af, waardoor de voorraad ook wordt beïnvloed.
De gemeenten dragen tenslotte ook de verantwoordelijkheid voor de woonomgeving; ze
geven het woonmilieu vorm. Hiermee wordt ook een deel van de aantrekkelijkheid van
woningen zelf bepaald.
De rol van de gemeente 's-Hertogenbosch is die van centrale stad en heeft daarmee een
regionale taak in de volkshuisvesting met name het uitvoeren van de Vinex-taakstelling
woningbouw (1100  woningen).
                        
34 Priemus, 1978, p. 35
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Woonruimteverdeling
In 's-Hertogenbosch en enkele andere gemeenten is er een aanbodsysteem voor de
woonruimteverdeling wat huurwoningen betreft. Dit systeem wordt door de corporaties
beheerd; de gemeenten houden er toezicht op en kunnen ingrijpen als het systeem niet
goed functioneert. In gemeenten waar men geen aanbodmodel hanteert, worden over de
verdeling van huurwoningen afspraken gemaakt met de corporaties.
Voor nieuwe koopwoningen en nieuwbouwkavels hanteert men in sommige gemeenten een
inschrijvingslijst van gegadigden, waarbij inwoners voorrang krijgen. Ook als de gemeente
de grond niet in bezit heeft kunnen meestal afspraken worden gemaakt met de
projectontwikkelaars.

Instrumenten
Er zijn weinig wettelijke instrumenten voor gemeenten om directe invloed uit te oefenen, het
belangrijkste instrument is overleg. Door te overleggen met andere partijen kunnen ze veel
invloed uitoefenen op de samenstelling en de verdeling van de woningvoorraad.
Wettelijke instrumenten om directe invloed uit te oefenen zijn bestemmingsplannen,
kwaliteitseisen, onteigening, bouwvergunningen en subsidies (bij nieuwbouw en
huursubsidies). Verder is grondpolitiek (zelf grond aan- en verkopen) een belangrijk
instrument. Daarmee hebben gemeenten het hele proces zelf in de hand. Deze situatie komt
echter steeds minder voor, waardoor de directe invloed van gemeenten dan ook sterk
beperkt wordt.
De gemeenten in de regio kunnen naast het lokale volkshuisvestingsbeleid ook invloed
uitoefenen op het regionale beleid middels het voeren van overleg met de gewestelijke
gemeenten t.b.v. het realiseren van nieuwbouwprojecten voor de eigen en de gewestelijke
bevolking.

7.2.2 Corporaties
Woningcorporaties zijn, behalve als verhuurder van woningen, actief op het gebied van de
ontwikkeling van nieuwbouw en verbouw. Verdeling van de woningen onder de bevolking
van huurwoningen gebeurt vaak via het aanbodmodel waarin corporaties op basis van
onderling overleg en overeenstemming de regels voor toewijzing vaststellen.
De corporaties hebben (in overleg met gemeenten) invloed op de samenstelling van de
(eigen) huurwoningvoorraad door aan- en verkoop. Zij voeren beleid met betrekking tot de
woonruimteverdeling, kwaliteit, leefbaarheid en huurprijzen.

Instrumenten
De middelen van de corporaties zijn het volkshuisvestingsbeleid en -instrumentarium. Dit
heeft vooral betrekking op het woonruimteverdelingsysteem en het aankoop- en
beheerbeleid van de actor. Daarnaast is overleg aan de hand van gesignaleerde
ontwikkelingen op de woningmarkt ook een belangrijk instrument om invloed uit te oefenen
op (gezamenlijk) beleid. De gesignaleerde ontwikkelingen dienen als ondersteuning voor de
discussie.

7.2.3 Makelaars
De activiteit van deze actor op de gewestelijke woningmarkt is die van intermediair bij de
afzet van bestaande woningen en nieuwbouwprojecten. In de nieuwbouw gaat de rol van de
makelaars verder dan die van verkoopadviseur en intermediair. Bij de samenstelling van
nieuwbouwprojecten (waaronder de opdrachtformulering en soms ook stedenbouwkundige
uitgangspunten) treden zij op als adviseur van de opdrachtgever, maar niet als partij.
De invloed die de makelaars hebben loopt vooral via de professionele markt en wordt gezien
vanuit de rol van intermediair. Door hun adviserende rol bij nieuwbouw hebben ze ook
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enigszins invloed op de kenmerken van de voorraad.  En door de intermediaire rol bij
verkoop beïnvloeden ze ook de prijsvorming.

Instrumenten
Voor de makelaars is vooral advisering rondom de opzet van nieuwe plannen een belangrijk
middel. Daarnaast is natuurlijk hun bemiddelingstaak bij de verkoop een instrument voor de
beïnvloeding van de verdeling van de voorraad onder de bevolking.

7.2.4 Architecten
De rol van de architecten en stedebouwkundigen op de woningmarkt is vooral die van
adviseur voor andere actoren op de woningmarkt. In principe heeft deze actor geen
beslissende invloed. Het grootste belang is hier het vormgeven van de woning en de
woonomgeving. Hierbij moet men zich wel houden aan de wensen van de opdrachtgever,
maar binnen die marges kan ook deze actor hier heel wat invloed op uitoefenen.

Instrumenten
Architecten beïnvloeden de woningmarkt door middel van het geven van adviezen aan
andere actoren, eventueel met gebruikmaking van gericht onderzoek. En zij hebben dus
invloed op de uiterlijke vormgeving van de voorraad en de omgeving, en daarmee op de
tevredenheid/ leefbaarheid en dergelijke.

7.2.5 Bouwbedrijven
De bouwbedrijven bouwen de nieuwbouw. Over de samenstelling hiervan hebben ze echter
weinig te zeggen. Het grootste gedeelte wordt bepaald door de gemeenten die kaders
stellen waarbinnen de bouwbedrijven maar weinig speelruimte hebben. De bouwbedrijven
zijn dus vooral uitvoerders van het gemeentelijke beleid. Door overleg met gemeenten
hebben zij wel wat invloed op de kenmerken van de nieuwbouw.

Instrumenten
Bouwen, naar opdracht van de gemeenten met kleine speelruimte, en overleg met de
gemeenten.

7.3 De informatiebehoefte uit de vragenlijst
Om aan de informatiebehoefte per geselecteerde actor te komen heb ik bepaalde
vertegenwoordigers van deze instanties gezocht waar een vragenlijst naar toe gestuurd kon
worden. Bij de selectie van betrokken actoren wil ik allereerst nog opmerken dat het gaat om
een inventarisatie en dat het daarom niet noodzakelijk is dat alle actoren evenredig
vertegenwoordigd zijn. Dit gedeelte is een kwalitatief- en geen kwantitatief onderzoek. Er is
soms toch gekozen om per actor meer dan een instanties een vragenlijst toe te sturen om
hiermee een completer beeld te krijgen. Iedereen kan weer wat anders opmerken of over het
hoofd zien. Een lijst met respondenten opgenomen in bijlage 2.
De informatiebehoefte is achterhaald aan de hand van de antwoorden op de volgende
vragen uit de vragenlijst (bijlage 1):
• Waarom heeft u mede opdracht gegeven tot het monitoren van de woningmarkt?
• Wat verwacht u met de resultaten van de woningmarktmonitor te kunnen doen?
• Kunt u nog eens kort samenvatten wat voor u belangrijk is om te weten over de

woningmarkt?
• Hoe zal u te werk gaan met gegevens uit de monitor, hoe gebruikt u deze in de praktijk?
• Hoe zal u uw handelingen met betrekking tot de woningmarkt aanpassen aan resultaten

uit de monitor?
• Op welk schaalniveau heeft u hiervoor de meeste informatie nodig (stadsgewest,

gemeente, wijk, buurt, postcodegebied, straat, adres)?
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Deze vragen overlappen elkaar hier en daar, om er zeker van te zijn dat ik alle benodigde
informatie zou verkrijgen. Ik heb de antwoorden van elke actor met elkaar gecombineerd en
geanalyseerd. Deze analyse zal hier onder aan bod komen, in relatie met de
bovengenoemde rol die de actor speelt op de woningmarkt.

7.3.1 Gemeenten
Uit de antwoorden van de drie gemeenten op de vragenlijst kwam de volgende behoefte aan
informatie naar voren. De monitor moet dienen om periodieke beleidsinformatie te verkrijgen
om ontwikkelingen op de woningmarkt te signaleren. Aan de hand van deze informatie wil
men inzicht krijgen in het functioneren van de markt. Hierdoor wil men ten eerste inzicht
krijgen in de effecten van beleid. Beleid kan hiermee geëvalueerd en eventueel bijgesteld
worden, en men kan besluiten over nieuwe beleidsmaatregelen35. Zoals we zagen bij de
taak van de gemeenten heeft dit vooral betrekking op randvoorwaarden stellen voor
nieuwbouw, besluiten nemen over het onttrekken van woningen aan de voorraad en het
toezicht houden op de woonruimteverdeling. Om deze taken goed uit te kunnen voeren
heeft men informatie nodig over de huidige en de gewenste kwaliteit van de voorraad en
over verhuisprocessen36. Als men weet waarin de huidige situatie van de gewenste situatie
verschilt, en men inzicht heeft in de effecten van verschillende beleidsmaatregelen, kan men
beslissen welk beleid er gevoerd moet worden om de gewenste situatie dichterbij te
brengen.
Om inzicht te krijgen in effecten van beleid is het van belang om processen in het verleden
te kunnen schetsen (vooral verhuisketens). Hierdoor kan men te weten komen wat de
koppeling tussen woningbehoefte/ wensen en voorraad/ nieuwbouw is, en tussen de
kwaliteit van de bestaande voorraad en de gewenste kwaliteit. Aan de hand van deze
inzichten kan men vervolgens ook proberen een beeld te schetsen voor de nabije toekomst.
Vervolgens wil men ook eventuele trends die naar voren komen uit de gegevens kunnen
vergelijken met die uit het WBO, ter wederzijdse controle en afstemming.
Een andere functie die de gemeenten toekennen aan de periodieke beleidsinformatie is die
van afstemming tussen verschillende actoren. Men wil eenheid in gegevens en het
opbouwen van een woningmarktinformatiesysteem met gegevens van corporaties en
gemeenten. Het regionale niveau wordt steeds belangrijker, daarom is afstemming tussen
de gemeenten onderling ook van belang. Daarnaast wil men ook een gemeenschappelijk
beleid met marktpartijen voeren. Dit is onder andere nuttig voor de afstemming van het
beleid ten aanzien van de doelgroep.
Een concreet punt waar informatie over nodig is, is het aandeel allochtonen in de regio. Men
verwacht namelijk dat de bevolkingsgroei van de gemeente 's-Hertogenbosch voor een
groot deel in deze bevolkingsgroep zal plaatsvinden. Deze ontwikkeling is van belang omdat
men verwacht dat allochtone huishoudens ook andere woonwensen hebben dan autochtone
(hier is nog nader onderzoek voor nodig)37. Ditzelfde geldt voor de grootte van huishoudens
in verband met de leeftijd van het huishouden. Hierin verwacht men ook veranderingen,
waarvan de gevolgen voor het wonen nog niet helemaal bekend zijn.
Omdat er in de provincie Noord-Brabant een sterke vergrijzing is (en nog sterker wordt
verwacht), vragen de gemeenten ook aandacht voor ouderen. Voor deze groep is al bekend
dat zij andere eisen stellen aan de woonruimte. Doordat de groepouderen naar verwachting
sterk zal groeien is er behoefte aan meer informatie over deze eisen. Er zou onderzocht
kunnen worden welke woon-zorg combinaties er mogelijk zijn en in hoeverre de bestaande
voorraad hiervoor gebruikt kan worden (na eventuele aanpassingen). Er zou dan meer

                        
35 Voorbeeld: In de monitor 1999/2000: de behoefte aan meer middeldure koopwoningen. Het
woningbouwprogramma nieuwbouw van de gemeente 's-Hertogenbosch is hiertoe gewijzigd.
36 Over verhuisprocessen in dit geval om de gewenste voorraad te achterhalen.
37 Gesprek met de afdeling wonen van de gemeente 's-Hertogenbosch, 16-03- 2001 en NVM, 2000,
p.13
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informatie over de bestaande woningen en voorzieningen in de regio beschikbaar moeten
zijn.
De gemeenten achten het van belang om de monitor zelf uit te voeren om te voorkomen dat
informatieverzameling uitbesteed moet worden. De voordelen hiervan zijn dat informatie snel
beschikbaar komt, dat er een kennisvoorraad ontstaat in de organisatie zelf, en dat
privacygevoelige gegevens in eigen handen blijven.
Op de vraag op welk schaalniveau de informatie beschikbaar moet komen werd door de
verschillende gemeenten anders geantwoord:
• Gemeente 's-Hertogenbosch: stadsgewest, gemeente, wijk, buurt en straat
• St. Michielsgestel: stadsgewest, gemeente en dorpen38

• Vught: wijk en buurt ook belangrijk, naast regio en gemeente

7.3.2 Corporaties
De corporaties hebben invloed op de samenstelling van een gedeelte van de huurvoorraad
en de verdeling van deze voorraad over de bevolking. Daarom is het voor hen van belang te
weten hoe de voor hen relevante segmenten zich ontwikkelen met betrekking tot de prijs, het
type, de plaats (per wijk en/ of buurt), de wachttijd, beschikbaarheid etc. Aan de hand van
deze gegevens kunnen zij hun beleid met betrekking tot de woonruimteverdeling, kwaliteit,
leefbaarheid en huurprijzen bepalen en eventueel aanpassen. Goede informatie is helemaal
nodig waar sprake is van herstructurering. Het is voor hen van belang dat de effecten
hiervan en van nieuwbouw gevolgd worden. Daarnaast wil men graag in kunnen spelen op
trends in wensen met betrekking tot de woning, het woonmilieu en woonarrangementen
(huren/ kopen of tussenvormen, kopen met onderhoudsgarantie, huren met klusvrijheid etc.).
Tenslotte wil men informatie over de slaagkansen voor verschillende huishoudens op de
woningmarkt om daarop in te kunnen spelen.
Het schaalniveau waarop de corporaties informatie nodig hebben zijn het wijk en het
buurtniveau, de stadsregio en de gemeente.

7.3.3 Makelaars
De rol van  de makelaars is vooral die van intermediair bij de woonruimteverdeling.
Daarnaast hebben ze door als adviseur op te treden bij nieuwbouw nog wat invloed op de
samenstelling van de woningvoorraad. In hun rol als intermediair hebben ze hier ook invloed
op wat betreft de prijsvorming.
De makelaars willen aan de hand van de monitor de markt beter kunnen volgen en hopen
met de gegevens ontwikkelingen aan te kunnen tonen die ze zonder deze gegevens wel
aanvoelden maar niet konden onderbouwen. Daarna kunnen ze dan op eventuele
wijzigingen in de vraag inspelen door de advisering en prijsvorming erop baseren. Verder
willen ze aan de hand van de informatie kunnen discussiëren met andere partijen en lange
termijn visies erop baseren.
Uit de monitor wil deze actor vooral informatie op regionaal niveau verkrijgen. Voor de
wijkgebonden informatie is de huidige prijsinformatie van de NVM voldoende.

7.3.4 Architecten
De architecten spelen vooral een adviserende rol op stedebouwkundig vlak. Zij willen
daarvoor informatie uit de monitor gebruiken om de gemeentelijke lijsten beter kunnen
volgen. Daarnaast vindt men dat de monitor gebruikt kan worden voor het maken van een
evenwichtige prognose. Op deze prognoses kunnen zij hun meningsvorming en hun
advisering baseren. Verder kan naar aanleiding van de gegevens bijgestuurd beleid worden
gestimuleerd. Hiervoor willen ze graag de motivatie van de bewoners achter de cijfers

                        
38 In kleinere gemeenten zijn wijk- en buurtniveau niet zo relevant, meer het niveau van dorpen of
kernen
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weten; de woontevredenheid, verhuismotieven, behoeftes, en verbanden tussen de
woningmarkt en andere velden (zoals werkgelegenheid, veiligheid, voorzieningen, recreatie).
Het schaalniveau waarop de informatie nodig is, is afhankelijk van doelstelling regio,
gemeente, wijk, buurt of postcode.

7.3.5 Bouwbedrijven
Deze actor heeft informatie nodig om het overleg met de gemeenten op te kunnen baseren.
Men wil graag bouwen wat nodig is, ook op de lange termijn nog. Om dit te kunnen weten is
het nodig dat bepaalde gegevens worden gemeten. Men wil weten hoeveel woningen er
nodig zijn en gebouwd worden, opgesplitst naar klassen. Men wil graag de toekomstige
behoefte weten zodat daarop ingespeeld kan worden. Hiervoor is er behoefte aan een
combinatie van demografische en economische gegevens (en deze twee soorten gegevens
met elkaar in verband gebracht).

7.4 Thema’s
Naast de bovengenoemde informatiebehoefte die naar voren kwam uit de vragenlijst, is aan
de respondenten ook de vraag voorgelegd wat men vindt van enkele thema’s. Dit zijn
onderwerpen en actuele ontwikkelingen waar inzicht in nodig is. Deze lijst is tot stand
gekomen door brainstorm en overleg met medewerkers van de afdeling wonen van de
gemeente ’s-Hertogenbosch.
• De mogelijkheden van starters op de woningmarkt
• De vergrijzing van de bevolking en de gevolgen voor de woningmarkt
• Allochtonen op de woningmarkt
• Verschillen in populariteit van woonmilieus
• Doorstroming van huur naar koopwoningen (evt. in verband met scheefheid)
• Effecten van bouw van duurdere koopwoningen op de doorstroming
De respondenten konden zich over het algemeen in de selectie van de thema's vinden.
Hieronder worden alleen de antwoorden van respondenten die aanvullingen of opmerkingen
hadden behandeld.

Corporaties
De respondent van de Kleine Meierij gaf aan dat de vraag naar woonarrangementen
toegevoegd zou kunnen worden, vooral maatwerk wat het aanbieden van woondiensten
betreft. Door de vertegenwoordiger van Brabant Wonen werd een interesse in de
zorgbehoefte en de servicebehoefte naar verschillende categorieën geuit.

Makelaars
Volgens deze respondent kan in plaats van het gebruik van thema’s beter gegroepeerd
worden in de traditionele zin (leeftijd, gezinsomvang en dergelijke). Dan kunnen vervolgens
de trends als een soort destillaat eruit gehaald worden.

Architecten
Volgens de vertegenwoordiger van deze groep moet er niet te veel uitgaan worden van
traditionele kenmerken. Het is belangrijk om veranderingen in de maatschappij,
veranderingen in leefstijlen te signaleren.

7.5 Conclusie
Hieronder geef ik puntsgewijs voor drie groepen actoren aan wat de informatiebehoefte is.
Er is een groepering gemaakt in gemeenten, corporaties en marktpartijen. Niet alle punten
uit de bovenstaande paragrafen zijn opgenomen. Dit omdat niet alles betrekking had op
concrete informatie, en omdat aan sommige delen van de informatiebehoefte ook al min of
meer vanzelf tegemoet gekomen wordt door de monitor.
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Gemeenten:
• Inzicht krijgen in de effecten van beleid, daarvoor:

• Processen in het verleden te kunnen schetsten (vooral verhuisketens), daarvoor:
• Verband tussen woningbehoefte/ wensen en voorraad/ nieuwbouw, en tussen

kwaliteit bestaande voorraad en gewenste kwaliteit
• Huidige en de gewenste kwaliteit van de voorraad en over verhuisprocessen

• Beeld hiervan schetsen voor de nabije toekomst, prognoses
• Vergelijken met gegevens uit het WBO, ter wederzijdse controle en afstemming
• Aandeel allochtonen in de regio, eventuele afwijkende woonwensen
• Aandeel ouderen en voor hen geschikte of makkelijk aan te passen woningen
• Grootte van huishoudens in verband met de leeftijd van het huishouden en evt. andere

woonwensen.

Corporaties:
• Hoe de voor hen relevante segmenten zich ontwikkelen met betrekking tot de prijs,

woningtype, plaats (per wijk en/ of buurt), wachttijd, beschikbaarheid
• Effecten van nieuwbouw en herstructurering
• Trends in wensen met betrekking tot de woning, het woonmilieu en woonarrangementen

(huren/ kopen of tussenvormen, kopen met onderhoudsgarantie, huren met klusvrijheid
etc.)

• Slaagkansen voor verschillende huishoudens op de woningmarkt

Marktpartijen:
• Informatie om de markt te volgen
• Wijzigingen in de vraag
• Prognose
• Motivatie van de bewoners achter de cijfers weten; de woontevredenheid,

verhuismotieven, behoeftes, en verbanden tussen de woningmarkt en andere velden
• Ontwikkelingen aan te kunnen tonen
• Overleg met gemeenten over nieuwbouwplannen erop kunnen baseren en daarmee dit

beleid te kunnen sturen

Thema’s:
• De mogelijkheden van starters op de woningmarkt
• De vergrijzing van de bevolking en de gevolgen voor de woningmarkt
• Allochtonen op de woningmarkt
• Verschillen in populariteit van woonmilieus
• Doorstroming van huur naar koopwoningen (evt. in verband met scheefheid)
• Effecten van bouw van duurdere koopwoningen op de doorstroming
• Vraag naar woonarrangementen
• Zorgbehoefte en de servicebehoefte naar categorieën
• Veranderingen in leefstijlen

7.5.1 Evaluatie eerdere onderzoeken
Hier grijp ik ook weer terug op de conclusie van vraag A: de evaluatie van de monitor en het
OTB onderzoek. Hierin kwamen namelijk enkele punten naar voren die door de actoren
werden gemist in deze onderzoeken. Hieruit blijken dus ook informatiebehoeften van de
actoren. Kort samengevat misten de respondenten de volgende informatie:

In het onderzoek door OTB:
• Periodieke beleidsinformatie
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• Niet goed mogelijk om uitspraken te doen op het schaalniveau van de afzonderlijke
gemeenten.

• Migratie in het gewest kon niet uitgevoerd worden
• Minder diepgaand
• Gedeelte van de laagste inkomensgroepen niet heeft meegenomen

In de eerste twee delen van de woningmarkt monitor:
• Kwalitatieve gegevens over de woningvoorraad
• Economische gegevens
• Reeksen in de tijd
• Blik op de toekomst
• Nieuwbouwplanning
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8. De informatie die de monitor moet gaan leveren

8.1 Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk is duidelijk geworden wat de verschillende actoren willen
weten. Deze informatiebehoefte zal echter nog wel beoordeeld moeten worden op relevantie
en op haalbaarheid. In dit hoofdstuk komt onderzoeksvraag D. aan bod:

D. In welke informatiebehoefte van de actoren zal kunnen worden voorzien door de monitor?

De beoordeling van de informatiebehoefte gebeurt via twee wegen. Ten eerste mag  de
informatie niet te moeilijk te verkrijgen zijn. Hiervoor zijn een aantal voorwaarden opgesteld,
deze worden in de eerste paragraaf behandeld. Hoe moeilijk bepaalde informatie te
verkrijgen is, hangt af van de indicatoren die ervoor nodig zijn. Deze vraag kan dus pas
specifiek per informatiebehoefte worden beantwoord nadat de indicatoren erbij bepaald zijn.
Dit gebeurt in het hoofdstuk 10 bij de beantwoording van onderzoeksvraag F.
Ten tweede moet de monitor een samenhangend geheel blijven en daarvoor moeten ook
hier en daar beperkingen worden opgelegd aan de informatie behoefte. De monitor kan
natuurlijk niet oneindig omvattend zijn en moet één geheel blijven. Hiertoe wordt in dit
hoofdstuk een analyse van de informatiebehoeftes uitgevoerd.

8.2 Voorwaarden
In de eerste aflevering van de monitor zijn op pagina 6 een aantal voorwaarden (eisen)
genoemd waaraan de gegevensverzameling moet voldoen. Deze zijn:
• De continuïteit en relatieve betrouwbaarheid van de gebruikte gegevensbronnen moet

door de tijd heen gewaarborgd blijven
• Voor alle stadsgewestgemeenten moeten dezelfde gegevens voorhanden zijn
• De gegevens moeten in handzame vorm onmiddellijk ter beschikking staan
• Het organiseren van het periodiek verzamelen van de gegevens mag niet al te

ingewikkeld zijn

Deze voorwaarden blijven op zich van kracht voor de nieuwe versie van de monitor. Ik wil
me echter niet te veel beperken tot de gegevens die er al zijn. Dit onderzoek is er onder
andere juist op gericht om te achterhalen of de gegevensverzameling eventueel uitgebreid
moet worden. Het kan zijn dat men, om aan de informatiebehoefte van de actoren tegemoet
te komen, nieuwe gegevens zal moeten verzamelen. Het kan ook zijn dat gegevens die nu
nog niet in alle gemeenten beschikbaar zijn, voortaan wel overal verzameld zouden moeten
worden (op dit moment hebben bijvoorbeeld alleen de gemeenten 's-Hertogenbosch en
Schijndel een woningcartotheek). Extra gegevensverzameling blijft natuurlijk gebonden aan
enkele beperkingen.
We gaan er ten eerste van uit dat jaarlijkse enquêtes te duur zijn en daarom niet tot de
mogelijkheden behoren. Dit geeft al een grote beperking ten opzichte van de indicatoren die
gebruikt kunnen worden (zie hoofdstuk 2 en 9).
Daarnaast wil men een jaarlijkse monitor, dus moeten de gegevens in principe jaarlijks
beschikbaar zijn (dit geldt echter bijvoorbeeld niet voor landelijke trends die men maar eens
in de zoveel jaar bekijkt). Hierbij is het van belang dat de definities en wijze van
gegevensverzameling door de jaren heen constant blijven. Dus de eis van continuïteit en
betrouwbaarheid blijft van kracht.
Ook de gegevensverzameling voor eventueel nieuw toe te voegen indicatoren mag niet te
veel moeite kosten. Het kan zo zijn dat er voortaan door gemeenten of andere actoren meer
gegevens geregistreerd moeten worden om een bepaalde indicator te kunnen gebruiken.
Per indicator zal echter afgewogen moeten worden of het nut van de informatie op weegt
tegen eventuele extra moeite en kosten.
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8.3 Samenhang binnen de monitor
Om inzicht te krijgen in de samenhang die er tussen verschillende informatiebehoeften
bestaat heb ik deze geanalyseerd en ingedeeld in verschillende categorieën. Door deze
analyse hoop ik de samenhang binnen de monitor te kunnen bewaren doordat ik de relaties
en verhouding tussen verschillende soorten informatiebehoeften kan bekijken. Hieronder
volgt eerst een indeling in verschillende categorieën informatiebehoeften (de complete lijst
staat in de conclusie van het voorgaande hoofdstuk).

8.3.1 Algemene informatiebehoefte
Bij het bekijken van de informatiebehoeften viel ten eerste op dat actoren een aantal zaken
hebben genoemd die door het maken van een monitor min of meer vanzelf al worden
meegenomen. Hierbij gaat het niet zo zeer om concrete informatie, maar meer om de soort
informatie waar men behoefte aan heeft. Deze soort informatiebehoefte heb ik 'algemene
informatiebehoefte' genoemd. Hieronder is weergegeven welke informatiebehoeften
hieronder vallen:

• Periodieke beleidsinformatie
• Eenheid in gegevens voor overleg tussen actoren
• Vergelijken met WBO cijfers
• Informatie om de markt te volgen
• Processen in het verleden kunnen schetsen/ reeksen in de tijd
• Inzicht krijgen in de effecten van beleid

Het gegeven van een monitor op zich brengt al met zich mee dat in deze behoeften is
voorzien, zonder dat er aparte indicatoren voor zijn opgenomen. Voor de eerste algemene
informatiebehoefte bijvoorbeeld is het wel heel duidelijk dat dit inherent is aan het uitvoeren
van een monitor. Het verschaffen van periodieke informatie is juist het doel van dat
onderzoek. En daardoor worden in de loop van de tijd meteen ook processen in het verleden
geschetst, en dus voldaan aan de vierde informatiebehoefte. Ook voor de tweede behoefte
is het duidelijk dat dit al in het concept opgesloten ligt: doordat verschillende actoren de
resultaten zullen gebruiken ontstaat er min of meer vanzelf eenheid in gegevens.
Voor sommige van deze informatiebehoeften is het echter wel van belang dat ze in het
achterhoofd worden gehouden bij het kiezen van indicatoren. Zoals bijvoorbeeld de behoefte
om gegevens te kunnen vergelijken met WBO cijfers: de definities hiervan moeten wel
ongeveer dezelfde zijn als in die in het WBO. Daarnaast moet de verzameling van alle
indicatoren samen tegemoet komen aan de algemene informatiebehoeften zoals 'informatie
om de markt te volgen' of 'inzicht krijgen in effecten van beleid'.

8.3.2 Eisen
Naast deze algemene informatiebehoefte kwam ik nog enkele zogenaamde
informatiebehoeften tegen die eigenlijk eerder eisen aan de informatieverzameling stellen
dan dat het behoeften aan informatie op zich zijn. Deze eisen komen ook voor een deel
overeen met de voorwaarden voor de gegevensverzameling die hierboven al werden
genoemd in paragraaf 8.2. Ik geef hieronder de uiteindelijke lijst waarin beide, dus de
bovengenoemde voorwaarden en de eisen van de actoren, verwerkt zijn.
Voor deze 'informatiebehoeften' zijn dus ook geen aparte indicatoren nodig, maar er moet
rekening mee gehouden worden bij de opzet van de monitor en het vaststellen van de
indicatoren.

• De informatie moet periodiek te verzamelen zijn, dit betekent ook dat de continuïteit en
relatieve betrouwbaarheid van de gebruikte gegevensbronnen door de tijd heen
gewaarborgd moet blijven

• Voor alle stadsgewestgemeenten moeten dezelfde gegevens voorhanden zijn
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Fig.8:Brede informatie-
behoefte over één
segment

• De gegevens moeten minstens op schaalniveau van de afzonderlijke gemeenten
beschikbaar zijn

• Alle bevolkingsgroepen moeten meegenomen worden
• Het organiseren van het periodiek verzamelen van de gegevens mag niet al te

ingewikkeld zijn, in elk geval kunnen hiervoor geen enquêtes gebruikt worden
• De monitor moet even diepgaand zijn als hij tot nu toe was

8.3.3 Concrete informatiebehoefte
De informatiebehoefte die dan nog overblijft (en dus niet onder de algemene behoefte of de
eisen valt) heb ik concrete informatiebehoefte genoemd. Deze zijn hieronder weergegeven.

• Verband tussen woningbehoefte/ wensen en voorraad/ nieuwbouw en tussen kwaliteit
van de bestaande voorraad en gewenste kwaliteit

• Hoe de voor de corporaties relevante segmenten zich ontwikkelen
• Trends in wensen m.b.t. woning, woonomgeving en woonarrangementen
• Motivatie van bewoners achter de cijfers weten
• Verbanden tussen de woningmarkt en andere velden
• Grootte van huishoudens in verband met hun leeftijd en woonwensen
• Effecten van nieuwbouw en herstructurering
• Sociaal economische gegevens
• Kwalitatieve gegevens over de woningvoorraad
• Nieuwbouwplanning en toekomstige ontwikkelingen
• Migratie in het gewest

De eerstgenoemde informatiebehoefte is een hele brede. Dit is min of meer het doel, of het
principe van de monitor. Met de monitor wil men namelijk informatie krijgen om de
woningmarkt zo veel mogelijk af te stemmen op de wensen van de bevolking. Daarvoor is
het nodig om het verband tussen de wensen en de (toekomstige) voorraad te weten.
Doordat deze informatiebehoefte zo breed is, vallen enkele anderen hier voor een deel
onder. Als tegemoet gekomen wordt aan de breedste informatiebehoefte, wordt ook voor
een deel al voorzien in de minder brede die er onder vallen. Bijvoorbeeld in de behoefte aan
meer kwalitatieve informatie is al voor een groot deel voorzien als men de verhouding tussen
de gevraagde en de aanwezige kwaliteit gaat bekijken. Hiervoor
kunnen dan ook dezelfde indicatoren gebruikt worden. Toch kan het
zijn dat er voor de minder brede informatiebehoeftes nog extra
indicatoren nodig zijn omdat ze niet helemaal binnen de bredere
behoeftes vallen. Dit heb ik in figuur 7 gevisualiseerd. De grote blauwe
cirkel stelt een brede informatiebehoefte voor, de kleinere cirkels de
minder brede. Sommige vallen helemaal binnen de breedste, anderen
vallen er voor een deel, of helemaal nog buiten. De minder brede
informatiebehoeftes kunnen elkaar ook overlappen.
Ook de behoefte aan informatie over hoe de segmenten die relevant
zijn voor de corporaties zich ontwikkelen is een brede vraag. Het gaat
hier namelijk om alle ontwikkelingen in dit segment. Hier vallen
eveneens meerdere informatiebehoeftes onder, al gaat het hier steeds
om een bepaald segment. Een deel hiervan kan dus al opgelost zijn
als men zich in deze bredere behoefte heeft verdiept. In figuur 8 is
hiervan een systematische weergave opgenomen: de brede
informatiebehoefte is hier het rode vierkant dat segmenten van de
cirkels (die de minder brede behoeftes voorstellen) bedekt.

Fig.7:Brede en smalle
Informatiebehoeftes
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Deze verbanden tussen de verschillende informatiebehoeften zijn van belang omdat de
overlappingen ook betrekking hebben op de selectie van indicatoren. Omdat ik nu per
informatiebehoefte ga bekijken welke indicatoren er gebruikt moeten worden om er aan
tegemoet te komen, is het nuttig om te weten welke overlappingen er zijn. Op die manier
kunnen eerst de minst brede behoeftes worden besproken en kan zo een steeds groter deel
van de bredere al behandeld worden. In deze volgorde zal ik dan ook de indicatoren bij de
informatie gaan zoeken. De lijst bovenaan deze paragraaf is ook al op deze volgorde
samengesteld: van breed naar minder breed, tot hele concrete beperkte behoeftes.

8.3.4 Thema's
In het vorige hoofdstuk heb ik zes thema's genoemd die ik naast de informatiebehoefte ook
in de monitor op wil nemen. Deze thema's zijn min of meer ook informatiebehoeftes. Het
verschil is dat de selectie ervan los van de meeste actoren tot stand is gekomen. Wel is de
mening van alle actoren erover gevraagd, deze zal hierna besproken worden.
Verder is het verschil dat de thema’s over het algemeen ruimer en abstracter zijn dan
afzonderlijke informatiebehoeftes, ze kunnen er meerdere tegelijk (gedeeltelijk) omvatten.
Een informatiebehoefte kan  juist een gevolg zijn van het bestaan van een thema. Een
voorbeeld is het thema 'Vergrijzing'. Hiervoor is het van belang dat er meer kwalitatieve
gegevens over de voorraad (informatiebehoefte) beschikbaar komen om zo te kunnen
bekijken hoeveel woningen eventueel aangepast zouden kunnen worden voor ouderen. Zo
zijn er meer informatiebehoeften te noemen die voortkomen uit, of deel uitmaken van
thema's.
Een derde verschil tussen de thema's en de  informatiebehoefte is vooral dat de eersten
actueel zijn en gaan over zaken die op dit moment spelen. De informatiebehoefte van de
actoren is ook actueel, ze hebben dit immers kort geleden aangegeven. Deze is echter over
het algemeen blijvend, de informatie moet blijvend worden ingewonnen. Bepaalde
indicatoren horen blijvend bij het standaard pakket van een monitor. Voor de thema's geldt
echter dat deze op dit moment spelen en misschien over een paar jaar niet meer, of dan
veel minder belangrijk zijn.
De thema's zijn:
• De mogelijkheden van starters op de woningmarkt
• De vergrijzing van de bevolking en de gevolgen voor de woningmarkt
• Allochtonen op de woningmarkt
• Verschillen in populariteit van woonmilieus
• Doorstroming van huur naar koopwoningen (evt. in verband met scheefheid)
• Effecten van bouw van duurdere koopwoningen op de doorstroming
Door de respondenten werden de volgende thema’s als aanvulling hierop aangedragen:
• Zorgbehoefte en de servicebehoefte naar categorieën
• Vraag naar woonarrangementen
• Leefstijlen en bijbehorende woonwensen
De eerste van deze toegevoegde thema’s wordt mijns inziens voldoende afgedekt door het
thema over de vergrijzing en de gevolgen hiervan voor de woningmarkt. Dit geld voor een
deel ook voor het tweede thema, voor zover dit gaat over arrangementen voor senioren. De
overige vraag hiernaar kan waarschijnlijk wel onder het door de actoren aangedragen thema
‘veranderende leefstijlen en bijbehorende woonwensen’ vallen.
In hoofdstuk 2 heb ik de volgende definitie van leefstijlen gegeven: patronen van
expressieve gedragingen.  In dat hoofdstuk is ook verder aan bod gekomen welk belang
leefstijlen hebben voor de monitor, en hoe veelomvattend dit begrip is. Het begrip heeft
betrekking op het hele idee, het concept, van een monitor en ligt daarom op een ander
schaalniveau dan de andere thema's of concrete informatiebehoeftes. Leefstijlen kunnen
niet zo zeer als een onderdeel van de monitor worden gezien, meer als een kader waarin
interpretatie van resultaten van de monitor moet plaatsvinden. Daarom zal ik leefstijlen ook
niet als thema meenemen, en hoeven er geen nieuwe indicatoren voor worden
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meegenomen. Er wordt nog wel enige aandacht aan dit begrip gegeven, onder andere in het
kader van de informatiebehoefte 'Trends in wensen m.b.t. woning, woonomgeving en
woonarrangementen'.

8.4 Schematisering en conclusie
De informatiebehoefte die uit hoofdstuk 7 naar voren kwam, is in dit hoofdstuk
onderverdeeld in verschillende categorieën. In het onderstaande figuur is dit nog eens
schematisch samengevat.

Toelichting: De informatiebehoefte kan opgesplitst worden in drie categorieën: algemene en
concrete informatiebehoeften en eisen. In de algemene informatiebehoefte wordt
‘automatisch’ al voorzien door de monitor. De monitor bestaat uit indicatoren, die moeten
voldoen aan de eisen die uit de informatiebehoefte naar voren kwamen, en de voorwaarden
die worden gesteld. De indicatoren moeten tenslotte voorzien in de concrete
informatiebehoeften en de thema’s.
De informatiebehoeften en thema's overlappen elkaar gedeeltelijk, sommige zijn breder en
meer omvattend dan andere. Per concrete informatiebehoefte en thema zal in hoofdstuk 10
bekeken worden welke indicatoren er nodig zijn om aan de informatiebehoefte tegemoet te
komen.

Thema’s

Informatiebehoefte:

Eisen/ voorwaarden

Concrete informatiebehoefte

Algemene informatiebehoefteMonitor

Indicatoren

Figuur 9: Schema informatiebehoeften ingedeeld en relatie met de monitor
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9. Vergelijkbare onderzoeken en hun indicatoren

9.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

E : Welke soorten indicatoren zijn er in andere woningmarktonderzoeken gebruikt, en wat
zeggen deze indicatoren over ontwikkelingen op de woningmarkt?

Dit hoofdstuk zal ten eerste dienen als een soort inventarisatie van wat er de afgelopen jaren
aan woningmarkt onderzoek in Nederland is gedaan. Hiertoe worden deze onderzoeken
bekeken en om het overzichtelijker te maken ook ingedeeld aan de hand van een tweetal
criteria.
Vervolgens zal ik kijken welk nut de andere onderzoeken kunnen hebben voor de monitor in
‘s-Hertogenbosch. Hiervoor is niet alleen de onderzoeksopzet van het onderzoek belang,
maar vooral ook de indicatoren die men gebruikt. Deze zal ik dan ook gaan inventariseren.
Het is ook van belang om te weten welke informatie men met de indicatoren beoogt te
achterhalen. Deze kennis kan gebruikt worden als in het volgende hoofdstuk indicatoren bij
de informatiebehoefte gezocht moeten worden.
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst bespreek en onderbouw ik de selectie van
onderzoeken die ik voor het beantwoorden van deze vraag heb bekeken. Vervolgens schets
ik een beeld van alle in deze onderzoeken gebruikte indicatoren aan de hand van een
inventarisatielijst. Omdat er op deze manier een grote schat aan informatie is ontstaan heb
ik de gevonden onderzoeken ingedeeld in categorieën naar verschillende criteria. Deze
categorieën worden besproken en bekeken naar de verschillen in gebruikte indicatoren.
Tenslotte ga ik in op het tweede deel van de onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk centraal
staat; wat zeggen de gebruikte indicatoren over de woningmarkt?

9.2 Selectie van woningmarktonderzoeken
Ik begon het beantwoorden van deze onderzoeksvraag met een grote verzameling
onderzoeken die betrekking hebben op de woningmarkt. Een deel van deze verzameling
werd mij aangereikt door mijn begeleider bij de gemeente. Een ander deel heb ik gevonden
door te zoeken op het internet (onder andere op sites van gemeentes, onderzoeksbureaus
en in bibliotheken van verschillende universiteiten) en door aan verschillende betrokken
actoren te vragen naar hun bekende woningmarktonderzoeken. Ik hoop hiermee een redelijk
beeld te hebben verkregen van de Nederlandse onderzoeken die recentelijk op dit terrein
zijn gedaan.
Om te bepalen van welke onderzoeken ik kon gebruiken voor het beantwoorden van deze
onderzoeksvraag heb ik een selectie gemaakt naar relevantie. Ik zal namelijk alleen die
onderzoeken meenemen die echt onder de woningmarktonderzoeken kunnen worden
gerekend. Om hieronder te vallen moet een onderzoek een specifieke woningmarkt van een
bepaald geografisch niveau tot onderwerp hebben (landelijk, regionaal etc.). Het gaat dus
om een concrete situatie, niet een verhandeling over de woningmarkt in het algemeen. Ook
worden hierdoor onderzoeken die alleen bepaalde aan de woningmarkt gerelateerde
processen tot onderwerp hebben, zoals bijvoorbeeld vergrijzing niet meegenomen. De
woningmarktonderzoeken hebben over het algemeen ongeveer hetzelfde doel: het inzicht
bieden in vraag en aanbod en ontwikkelingen op een bepaalde woningmarkt, kwalitatieve
beleidsinformatie en/ of onderbouwing van het volkshuisvestingsbeleid bieden. De lijst met
de op deze manier geselecteerde onderzoeken is opgenomen in bijlage 3, met per
onderzoek een korte beschrijving.

9.3 In de andere woningmarktonderzoeken gebruikte indicatoren
Van alle in de bovengenoemde lijst opgenomen onderzoeken heb ik de gebruikte
indicatoren geïnventariseerd. De verschillende verzamelingen van indicatoren per
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onderzoek heb ik met elkaar gecombineerd en ben zo gekomen tot een lijst met alle
gebruikte indicatoren. Deze lijst is in bijlage 4 opgenomen.
Bij het samenstellen van deze lijst kwam naar voren dat in veel onderzoeken ongeveer wel
dezelfde indicatoren gebruikt worden. Over het algemeen verzamelt men eerst kwantitatieve
en kwalitatieve gegevens over de bestaande woningvoorraad en de huishoudens.
Vervolgens legt men hier dan verbanden tussen, dit leidt tot een beeld van huishoudens in
woningen. Daarnaast zijn er meestal ook gegevens over het aantal en de soort verhuizingen
opgenomen. Soms zijn er nog gegevens opgenomen over verhuisgeneigdheid en aan de
hand daarvan over de (kwalitatieve) woningbehoefte. Afhankelijk van de regio of gemeente
waar het onderzoek is gehouden, is vaak bij de keuze van indicatoren speciale nadruk
gelegd op een bepaald aspect van de woningmarkt zoals de doelgroep, nieuwbouwlocaties
(vooral Vinex), scheefheid, ouderen enz.
Er zijn enkele onderzoeken in de verzameling die afwijken van dit algemene beeld. In het
onderzoek van de Bestuursregio Utrecht bijvoorbeeld, zijn in plaats van huishoudens en
woningen naar kenmerken meer indirecte gegevens geregistreerd die gebruikt kunnen
worden om ontwikkelingen te signaleren. Deze gegevens zijn in enkele van de andere
onderzoeken ook wel opgenomen naast de boven beschreven verzameling. Daarnaast is er
een overeenkomst te ontdekken tussen verschillende onderzoeken die door één
onderzoeksbureau zijn gedaan.
In de regionale onderzoeken die zijn uitgevoerd door ABF is minder aandacht besteed aan
kenmerken van huishoudens. In plaats van op cijfers die de vraag en het aanbod aan
kunnen geven richt men zich op cijfers die direct de verhouding tussen vraag en aanbod
weergeven.
De onderzoeken van OTB zijn in te delen in twee groepen: onderzoeken waarvoor wel
nieuwe enquêtes zijn afgenomen, en onderzoeken waarbij dit niet het geval is. Bij deze
laatsten zijn wel vaak gesprekken met sleutelfiguren gehouden. In alle OTB onderzoeken die
ik heb bekeken wordt veel gebruik gemaakt van bestaande bronnen zoals eerder
uitgevoerde onderzoeken. Hierdoor zijn in alle onderzoeken wel enige zachte gegevens
meegenomen, ook al worden er geen nieuwe enquêtes onder de bevolking afgenomen.

De lijst met de verzameling van alle indicatoren die in de bekeken onderzoeken zijn gebruikt
zegt nog niets over welke indicatoren in één onderzoek naast elkaar gebruikt zijn. Daarnaast
heeft men in onderzoeken vaak verschillende kenmerken gecombineerd tot één indicator
(bijvoorbeeld huishoudens naar leeftijd en grootte). Deze combinaties zijn niet allemaal
opgenomen in de lijst omdat deze hier te lang door zou worden.
Om deze twee redenen zijn de afzonderlijke verzamelingen van indicatoren per onderzoek
ook van belang. Het zou hier echter te ver voeren om deze lijsten voor alle bekeken
onderzoeken op te nemen, des te meer omdat veel onderzoeken wel min of meer dezelfde
verzameling hebben en alle indicatoren op zich wel allemaal in de eerst genoemde lijst
staan.
Daarom heb ik de onderzoeken ingedeeld in vier categorieën en daarna gekeken naar de
verschillen in gebruikte indicatoren tussen deze categorieën. Vervolgens geef ik dan, om
toch een beeld te schetsen van de selectie indicatoren per onderzoek, deze selectie weer
voor twee onderzoeken.

9.3.1 Vergelijkbare onderzoeken ingedeeld
Om de woningmarktonderzoeken overzichtelijk in te kunnen delen heb ik twee soorten
onderscheid gemaakt. Deze werden in hoofdstuk 2 ook gebruikt om aan te geven welke
verschillende soorten woningmarktonderzoeken er zijn. Het eerste onderscheid is tussen
monitors en eenmalige onderzoeken. Het tweede is het onderscheid is gemakt op basis van
de gegevens verzameling. Naast de keuze voor gebruik van enquêtes of niet, heb ik hier
een aparte categorie gemaakt voor onderzoeken die gebruik maken van gegevens uit het
WBO. Dit is namelijk een onderzoek dat gebruik maakt van enquêtes, en dat vaak wordt
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gebruikt als bron voor gegevens voor andere onderzoeken. Hierbij worden er dus geen
eigen enquêtes afgenomen, maar kunnen er wel zachte gegevens worden gebruikt. Deze
categorie is dus toegevoegd om een verfijning van het onderscheid tot stand te brengen. De
indeling van de onderzoeken is in onderstaande tabel weergegeven.

Monitors Eenmalige onderzoeken

(O.a.) gebruik
enquêtes

- Stadsregio Eindhoven
- Woningmarktmonitor VROM
1992/93 en 1996
- Monitor nieuwe woningen

- OTB: ’s-Hertogenbosch,
Woerden, Weert en Venlo/ Tegelen
- Woningmarktonderzoek Arnhem
1999
- Gemeente Utrecht

WBO gebruikt - ’s-Hertogenbosch 2000
- WBO landelijk (en impressie
Noord Brabant)
- Planologische kengetallen

- Onderzoek regio Stedendriehoek
- ABF onderzoeken (Eindhoven,
Arnhem, Noord-Brabant,
Groningen)

Geen enquêtes
gebruikt

- Bestuursregio Utrecht
- ’s-Hertogenbosch 1999
- Thermometer koopwoningen

- OTB: Westland, Hoogvliet/ Pernis
en Monster
- Woningmarktanalyse stadsgewest
’s-Hertogenbosch

Tabel 2 : De bekeken onderzoeken verdeeld in zes categorieën.

We zagen in hoofdstuk 2 dat de keuzes tussen het afnemen van enquêtes of niet en tussen
een monitor of eenmalig onderzoek, gevolgen hebben voor de indicatoren die gebruikt
kunnen worden. Dat zou betekenen dat er ook verschillen te verwachten zijn tussen de in de
onderzoeken uit verschillende categorieën gebruikt indicatoren.
In het stadsgewest ’s-Hertogenbosch wil men een jaarlijkse monitor uitvoeren die geen
gebruik maakt van eigen enquêtes (deze monitor zou dus links onder of links midden in de
tabel thuishoren). Hierdoor zou het kunnen zijn dat de onderzoeken die ingedeeld zijn in
diezelfde categorie ook beter bruikbaar zijn om te gebruiken voor het opstellen van een
verzameling van indicatoren voor de monitor in het stadsgewest. Om dit te bekijken heb ik
de verzamelingen van indicatoren van de verschillende categorieën onderzoek met elkaar
vergeleken en gekeken of er ook in de praktijk daadwerkelijke verschillen bestaan tussen
deze verzamelingen.

9.3.2 Verschillen in indicatoren per categorie onderzoek
Per onderscheid dat ik heb gebruikt om de onderzoeken in te delen in categorieën geef ik
kort weer wat de verschillen in gebruikte indicatoren zijn. Zoals te verwachten is, zijn in
onderzoeken waarin enquêtes gebruikt zijn (dus ook waarin het WBO gebruikt is) indicatoren
gebruikt die wat zeggen over meningen en gedragingen: de leefbaarheid, woonsatisfactie,
verhuisgeneigdheid, woonvoorkeuren en dergelijke. Daarnaast doet men ook uitspraken
over inkomens in verband met andere kenmerken van huishoudens en kenmerken van de
woning. Deze indicatoren kunnen alleen aan de hand van enquêtes verzameld worden, en
zijn dus ook niet in onderzoeken opgenomen waar geen gebruik gemaakt is van deze wijze
van informatieverzameling.

Het grootste verschil tussen eenmalige onderzoeken en monitors is het vaker opnemen van
prognoses en toekomstbeelden in eenmalige onderzoeken. Dit komt waarschijnlijk doordat
eenmalige onderzoeken meer moeten zeggen over een lange periode, omdat ze niet
jaarlijks uitgevoerd worden. Het heeft minder zin om in een monitor elk jaar een prognose op
te nemen voor tien jaar verder. Aan de andere kant zou het juist ook wel interessant zijn om
te bekijken hoe de prognoses zich ontwikkelen door de jaren heen. Maar waarschijnlijk is het
niet haalbaar en nuttig om ieder jaar een nieuwe prognose te maken en maakt men deze
prognoses juist aan de hand van resultaten uit de monitor.
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Naast de lijst met alle in de andere onderzoeken gebruikte indicatoren en het schetsen van
het gebruik van indicatoren bij de verschillende categorieën onderzoek wil ik toch een indruk
geven van de indicatoren die in één onderzoek naast elkaar zijn gebruikt. Hiertoe heb ik voor
twee regionale woningmarktmonitors de lijsten van gebruikte indicatoren per onderzoek in
bijlage 5 opgenomen. Het gaat hier om de monitor zonder enquêtes van de bestuursregio
Utrecht en de monitor met enquêtes van de regio Eindhoven. De monitor in de regio
Eindhoven is opgenomen omdat deze een vrij uitgebreide lijst met indicatoren heeft. De
monitor in de bestuursregio Utrecht valt op door de afwijkende verzameling gebruikte
indicatoren, en komt qua opzet het meest overeen met de monitor in de stadsgewest ’s-
Hertogenbosch (zie ook de bovenstaande tabel). Van deze laatste is de lijst met indicatoren
opgenomen in bijlage 6.

9.3.3 Bruikbaarheid voor de monitor in de stadsregio ’s-Hertogenbosch
We zagen dus enkele verschillen tussen de in verschillende categorieën onderzoek
gebruikte indicatoren. Dit heeft invloed op de bruikbaarheid van de onderzoeken voor de
monitor in de stadsregio ’s-Hertogenbosch. In dit onderzoek worden geen enquêtes gebruikt
voor de informatieverzameling. Er werd echter al gebruik gemaakt van gegevens uit het
WBO, en men kan dit blijven doen. Op deze manier kunnen er wel enkele zachte gegevens
opgenomen worden. De keuze welke indicatoren men hiervoor gebruikt hangt echter wel af
van de beschikbaarheid van WBO gegevens. Onderzoeken die gebruik maken van eigen
enquêtes kunnen hierdoor niet zonder meer  gebruikt worden om indicatoren uit af te leiden.
Het onderscheid monitor of eenmalig onderzoek heeft niet zo veel gevolgen voor de
vergelijkbaarheid met betrekking tot de gebruikte indicatoren. Wel stelt een monitor andere
eisen aan de bronnen waar de gegevens uit geput worden. Dit kan de verzameling
indicatoren beperken. De beschikbare bronnen kunnen echter sterk verschillen in
verschillende gemeenten, regio’s en provincies en ook op verschillende schaalniveaus. Er
kan dus weinig gezegd worden over de bruikbaarheid van indicatoren uit andere monitors of
uit eenmalige onderzoeken voor de monitor in het stadsgewest.

9.4 Wat de indicatoren zeggen over de woningmarkt
De vraag wat de gebruikte indicatoren zeggen over de woningmarkt zal ik vooral
beantwoorden aan de hand van de doelen van de onderzoeken. Hieruit zou namelijk moeten
blijken wat de indicatoren aan dienen te geven. Hierbij ga ik er dus eerst vanuit dat de
indicatoren inderdaad voldoende zijn om de doelen van de onderzoeken te halen.
Zoals eerder gezegd komen de doelen van de meeste onderzoeken onderling wel ongeveer
met elkaar overeen. Het gaat over het algemeen om het inzicht bieden in de vraag en het
aanbod op de woningmarkt, om daarmee beleidsinformatie te verschaffen en trends en
ontwikkelingen op de woningmarkt  te signaleren. Daarnaast wordt er bij monitors vaak
vermeld dat het doel is om periodieke beleidsinformatie te verschaffen. Bij eenmalige
onderzoeken is er vaker sprake van prognoses en informatie voor de langere termijn.
Onderzoeken waarbij gebruik gemaakt is van enquêtes (of het WBO) zijn vaak meer gericht
op het inzicht verschaffen. Deze verschillen zagen we ook al in de verzameling van
indicatoren van dit soort onderzoeken.
Sommige onderzoeken leggen daarnaast de nadruk op verschillende onderdelen van de
woningmarkt, zoals vergrijzing, de doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid39, en de
invloed van het gereedkomen van VINEX wijken. Dit is afhankelijk van de zaken die actueel
zijn in de periode of de regio waarin het onderzoek is gehouden. Bovenaan de lijst van
indicatoren die voor twee monitors is opgenomen, staat het doel van het bewuste onderzoek
vermeld om zo een indruk te geven van de verhouding van het doel ten opzichte van de
verzameling indicatoren.

                        
39 De lagere inkomens
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Het probleem met het bepalen van wat de indicatoren zeggen aan de hand van de
doelstelling van het onderzoek is dat er dan niet per indicator bekend is wat deze aangeeft.
Hieruit kan alleen worden afgeleid wat de totale verzameling van indicatoren kan zeggen
over de woningmarkt.
Om ook per indicator aan te geven wat deze zegt over de woningmarkt (en dus niet alleen
de verzameling van indicatoren) heb ik per indicator in de eerdergenoemde lijst (bijlage 4)
met alle gebruikte indicatoren aangegeven wat de indicator volgens mij aan geeft over de
woningmarkt. Op deze manier is het verband tussen de indicatoren en de geleverde
informatie wat specifieker ingevuld, en kan beter praktisch toegepast worden.

9.5 Conclusie
Het nut van dit hoofdstuk is vooral het bieden van een algemeen beeld van welke
indicatoren er zoal gebruikt worden. Er blijkt niet echt een direct verband te zijn tussen de
verschillende categorieën onderzoek en hun indicatoren, waardoor sommige onderzoeken
niet ter vergelijking gebruikt zouden kunnen worden. Wel kwam naar voren dat de informatie
voor sommige indicatoren uit onderzoeken waarin enquêtes worden gebruikt niet aan de
hand van bestaande registraties of het WBO kan worden verzameld. Verder zijn de bronnen
voor de monitor nog aan een aantal eisen gebonden, waardoor ook niet zo maar alle
indicatoren uit zowel andere monitors of eenmalige onderzoeken overgenomen kunnen
worden.
Tenslotte is het verband tussen de indicatoren en de informatie die daardoor beschikbaar
komt, ook niet zo expliciet in de bekeken onderzoeken verwoord dat dit direct gebruikt zou
kunnen worden om de informatiebehoefte in indicatoren te vertalen.
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10. De indicatoren bij de informatiebehoeften

10.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden aan welke informatie men behoefte
heeft, en welke indicatoren in andere onderzoeken worden gebruikt. In dit hoofdstuk zal ik
een koppeling maken tussen de gewenste informatie en de indicatoren die gebruikt kunnen
worden om deze te verkrijgen. Hier komt dus de volgende onderzoeksvraag aan bod:

F. Aan de hand van welke indicatoren kan in de informatiebehoefte worden voorzien?

Uit het vorige hoofdstuk is een selectie voortgekomen van informatiebehoeften en thema’s
waaraan tegemoet gekomen moet worden door middel van een goede selectie van
indicatoren. In dit hoofdstuk zal ik eerst voor de informatiebehoeften en vervolgens per
thema bespreken welke indicatoren hiervoor gebruikt kunnen worden.
Om te bekijken welke indicatoren de gewenste informatie leveren kan ik gebruik maken van
de indicatoren die in andere onderzoeken gebruikt zijn. We zagen in hoofdstuk 9 al dat in die
onderzoeken meestal geen expliciet verband werd gelegd tussen een specifieke indicator en
de concrete informatie die deze levert. Het nut van de andere onderzoeken uit
onderzoeksvraag E. is hier dus niet zo zeer het gebruik van linken tussen indicatoren en
geleverde informatie, maar meer de indicatoren op zich. Ik heb door het kijken naar andere
onderzoeken een globaal beeld gekregen van de indicatoren die men gebruikt.

10.2 Indicatoren per informatiebehoefte
Ik zal nu eerst per informatiebehoefte kort bespreken wat voor soort indicatoren er aan
tegemoet kunnen komen. De indicatoren zelf staan per informatiebehoefte in bijlage 7.

10.2.1 Meer kwalitatieve gegevens over de woningvoorraad
Verschillende actoren gaven aan dat zij behoefte hebben aan meer kwalitatieve gegevens
over de woningvoorraad dan dat er tot nu toe in de monitor opgenomen zijn. Ik ga er vanuit
dat het hier gaat om gegevens over zowel de woningen zelf als over de omgeving van de
woningen. Men gaf aan dat men deze vooral wil gebruiken om de vraag en het aanbod beter
op elkaar aan te laten sluiten. Het gaat er dus om dat zoveel mogelijk kwalitatieve gegevens
over de voorraad beschikbaar komen, die in verband kunnen worden gebracht met de vraag.
Dit zijn dan vooral die kwalitatieve gegevens over de voorraad waar ook de kwalitatieve
vraag van bekend is.
Concreet noemde men hierbij kwalitatieve gegevens waaruit blijkt welke en hoeveel
woningen er mogelijkheden bezitten om aangepast te worden voor bewoning door ouderen.
Hierbij is de aanwezigheid van (of de mogelijkheid tot het maken van) een slaapkamer en
badkamer op de begane grond vooral van belang. Het aantal kamers per verdieping is
echter niet als gegeven beschikbaar. Het totaal aantal kamers, gecombineerd met de
oppervlakte van de woning kan hier bijvoorbeeld wel een indicatie van geven. Dit is wel een
omslachtige werkwijze, en het zegt nog niet zo veel over de realistische mogelijkheden.
Gegevens over het voorzieningenniveau van de buurt waar de woning staat kunnen ook iets
aangeven over de geschiktheid als seniorenwoning. Voor ouderen is het namelijk van
belang dat er voldoende voorzieningen in de omgeving aanwezig zijn.
Naast de indicatoren die wat kunnen zeggen over de mogelijkheden voor aanpassing tot
ouderenwoning zijn er natuurlijk nog andere algemene kwalitatieve indicatoren die ervoor
kunnen zorgen dat het aanbod beter op de vraag kan worden afgestemd. Hier gaat het
bijvoorbeeld om de nabijheid van voorzieningen in het algemeen, de aanwezigheid van
buitenruime en dergelijke.
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10.2.2 Blik op de toekomst en nieuwbouwplanning
Men wil de monitor natuurlijk allereerst zelf gebruiken om trends te ontdekken aan de hand
van de periodieke informatie. Aan de hand van deze trends kunnen dan ook uitspraken over
verwachte toekomstige ontwikkelingen worden gedaan. Daarnaast kan men echter ook
blikken op de toekomst van anderen (zoals de provincie en het CBS), en berekeningen aan
de hand van gegevens over de huidige stand van zaken (zoals de cohort survival methode)
opnemen. Zo kan worden bekeken hoe prognoses zich ontwikkelen en hoe realistisch ze
blijken te zijn.
De nieuwbouwplannen zijn vastgelegd in beleidsdocumenten en dus makkelijk op te nemen.
Het is natuurlijk van belang dat naast de aantallen ook zoveel mogelijk kenmerken van de
nieuwe woningen ook bekend worden. Zo kan beter worden gekeken of deze aansluiten op
de verwachte kenmerken van de bevolking.

10.2.3. Hoe de voor de corporaties relevante segmenten zich ontwikkelen
Men wilde dit vooral weten met betrekking tot de prijs, het woningtype, de plaats (per wijk
en/ of buurt), de wachttijd en de beschikbaarheid van corporatiewoningen. In het
woonruimteverdelingsysteem en woninginformatiesysteem van de sociale verhuurders zijn
veel gegevens opgenomen, zowel over de woningzoekenden als over de eigen voorraad en
de toewijsbare woningen. Door de gegevens van de verschillende verhuurders te bundelen
ontstaat er voor alle afzonderlijke instanties een compleet beeld van dit segment.
Uit de vraag naar inzicht in ontwikkelingen blijkt ook een behoefte aan informatie over de
toekomstverwachting. Om hier inzicht in te bieden moeten indicatoren opgenomen worden
over het toekomstig aantal woningen naar kenmerken en de verwachte verhouding tussen
de vraag en het aanbod.

10.2.4 Migratie in het gewest
Deze informatiebehoefte kwam naar voren bij de evaluatie van het OTB onderzoek waarin
dit onderdeel niet is uitgevoerd. Uit de opmerking dat men dit in dat onderzoek miste, blijkt
dat er wel behoefte is om deze bewegingen in kaart te brengen. Men wil niet alleen
aandacht voor verhuizingen uit en naar het gewest, maar ook voor verhuizingen binnen het
gewest. Hierbij zijn vooral ook kwalitatieve gegevens over de verhuisde huishoudens en de
bij verhuizing betrokken woningen van belang. Huishoudens kunnen aan de hand van
bestaande registraties helemaal gevolgd worden, van de ene woning naar de andere.

10.2.5 Verband tussen wensen/ behoefte en bestaande voorraad en nieuwbouw
(kwalitatief)
Er zijn bepaalde standaard indicatoren die wat zeggen over de kwalitatieve samenstelling
van de woningvoorraad. Deze zijn voor het grootste deel tot nu toe al opgenomen in de
monitor. Daarnaast heeft men aangegeven dat er ook behoefte is aan extra indicatoren over
de kwaliteit. Hiervoor zijn al enkele indicatoren opgenomen bij de informatiebehoefte
'kwalitatieve gegevens over de woningvoorraad'.
Om de gewenste kwaliteit te weten te komen is het afnemen van enquêtes eigenlijk het
enige geëigende middel. Wensen zijn alleen op die manier direct te achterhalen. Indirect
kunnen ze wel afgeleid worden uit gegevens over kenmerken van huishoudens en gegevens
over de vraag naar woningen.
Voor het inschatten van de gewenste kwaliteit van de voorraad in de nabije toekomst kan
gebruik gemaakt worden van de huidige en gewenste kwaliteit, zoals die hierboven aan bod
kwamen. Men kan aan de hand daarvan proberen verbanden te ontdekken tussen bepaalde
kenmerken van huishoudens en de woonwensen van die huishoudens. Als er dan
prognoses gemaakt zijn over de ontwikkeling van de huishoudenkenmerken kunnen er ook
voorspellingen gedaan worden over de toekomstige woonwensen. Deze prognoses kunnen
gemaakt worden aan de hand van doorberekeningen zoals cohort survival (over de
toekomstige leeftijdsopbouw van de bevolking), of aan de hand van gesignaleerde
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(landelijke) trends en leefstijlen (zoals bijvoorbeeld individualisering of de opkomst van
telewerken).

10.2.6 (Sociaal-) economische gegevens
Men geeft aan dat men deze gegevens wil gebruiken om de prijsklasse van de voorraad
beter aan te laten sluiten bij de economische ontwikkeling. Op deze manier kan er gebouwd
worden in prijsklassen die ook over een paar jaar nog gewenst zijn. Het gaat dus niet alleen
om gegevens die de huidige economische toestand weergeven, maar vooral ook cijfers over
de verwachte toekomstige situatie.

10.2.7 Motivatie van de bewoners achter de cijfers te weten komen
Naast het bekijken van de ontwikkelingen op de woningmarkt, wil men ook meer inzicht
krijgen in de oorzaken van deze ontwikkelingen. Hierbij acht men de woontevredenheid en
de verhuismotieven van belang. In andere onderzoeken zijn deze gegevens gewoonweg als
indicatoren opgenomen. Voor het verzamelen van deze gegevens zijn echter enquêtes
nodig. Voor de monitor in de stadsregio kunnen deze indicatoren alleen worden gebruikt als
hiervoor geput wordt uit het WBO waarin deze gegevens wel zijn opgenomen.
Daarnaast kunnen ook uit enkele te meten cijfers wel wat motieven afgeleid worden. Door
voor verhuisde huishoudens de kenmerken van de vorige woning en woonomgeving met die
van de huidige woning en omgeving te vergelijken, kan bijvoorbeeld een schatting gemaakt
worden van de verhuisredenen. Hier moet wel bij worden opgemerkt dat er nog vele andere
redenen een rol gespeeld kunnen hebben bij de verhuizing. Daarnaast kan dit gegeven
alleen voor doorstromers bekeken worden. Opsplitsing van het aantal verhuizingen naar
vestigers, starters en doorstromers kan ook nuttig zijn om de motieven in te schatten, omdat
deze drie groepen over het algemeen verschillende redenen hebben om te verhuizen.

10.2.8 Verbanden tussen de woningmarkt en andere velden
Andere velden waarvan men de verbanden met de woningmarkt wil weten zijn de
werkgelegenheid, veiligheid, voorzieningen en recreatie. Door de jaren heen kan men de
ontwikkelingen op deze terreinen volgen, en deze afzetten tegen ontwikkelingen op het
terrein van de woningmarkt. De informatie uit andere indicatoren kan gebruikt worden voor
het schetsen van ontwikkelingen op de woningmarkt (het aantal woningen (kwalitatief), de
krapte, de vraag naar woningen, enz.). Deze kunnen vervolgens vergeleken worden met
ontwikkelingen in de werkgelegenheid, veiligheid, voorzieningen en recreatie. Er hoeven dus
geen nieuwe indicatoren voor de woningmarkt worden opgenomen, maar vooral om de
ontwikkelingen op de andere terreinen te kunnen signaleren.
De bovengenoemde ‘andere velden’ werden door de actor die deze  behoefte aangaf
genoemd, misschien zijn er nog wel andere relevante velden te noemen. Eerder kwam al de
economische ontwikkeling aan bod, en ook leefstijlen zijn deel van een ander veld dat ook
hele duidelijk relaties met de woningmarkt heeft.

10.2.9 Effecten van nieuwbouw
Nieuwbouw brengt verschuivingen in de bezetting van woning te weeg. Men wil inzicht
krijgen in de bewegingen die plaatsvinden naar aanleiding van de toevoegingen aan de
voorraad. Wie betrekken de nieuwe woningen, hoe lang zijn de verhuisketens naar
aanleiding van de bouw van verschillende soorten woningen? Is de tevredenheid gemiddeld
hoger dan voordat de nieuwbouw en verhuizingen plaatsvond, en hoe is de scheefheid
hierdoor beïnvloed? Bij deze effecten is vooral van belang of ze samenhangen met de
kenmerken van de nieuwbouwwoningen.
Men geeft aan dat er specifiek behoefte is aan informatie over de effecten van verschillende
soorten nieuwbouw op de scheefheid. De mate van scheefheid kan uit het WBO gehaald
worden. Het is echter moeilijk te bepalen of veranderingen hierin ook daadwerkelijk door



Indicatoren voor een regionale woningmarktmonitor juni 2001

55

nieuwbouw veroorzaakt zijn. In het kader van deze informatiebehoefte is het volgen van
verhuisketens een belangrijke bron van informatie.

10.3 Indicatoren per thema
Hieronder volgt een soortgelijke bespreking van indicatoren per thema. De lijsten hiervan
zijn ook opgenomen in bijlage 7.

10.3.1 Mogelijkheden voor starters op de woningmarkt
Starters zijn een aandachtgroep, en men vraagt zich af hoe de kansen voor starters zijn. Zijn
er wel voldoende woningen die geschikt zijn voor starters en worden zij niet verdrongen door
doorstromers (van buitenaf)of gehinderd door zittende bewoners die niet doorstromen? Aan
de hand van de huishoudenkenmerken van starters kan worden bekeken hoeveel
(waarschijnlijk) geschikte woningen er voor hen zijn. Daarnaast kan worden gekeken naar
verhuizingen naar herkomst van het huishouden (starter, doorstromer, vestiger etc.). Vooral
de verhouding tussen starters en vestigers is hierbij van belang, omdat deze laatste groep
de belangrijkste concurrent is van starters. Het aantal gestarte huishoudens in het afgelopen
jaar kan ook wat aangeven over hun kansen, huishoudens kunnen alleen starten als er
genoeg mogelijkheden zijn.

10.3.2 Vergrijzing en veranderende woonwensen, zorg- en servicebehoefte hierdoor
Naast gegevens die de mate van vergrijzing aangeven, moet ook de voorraad bekeken
worden op geschiktheid voor ouderen of mogelijkheden tot aanpassen voor ouderen.
Hiervoor zijn bij de permanente informatiebehoefte onder het kopje 'kwalitatieve gegevens
over de woningvoorraad' al enkele indicatoren genoemd.
Ook wil men graag weten welke mogelijkheden er zijn om zorg aan huis (min of meer op
bestelling) in te voeren. Hiervoor zijn dus zelfstandige woningen die geschikt zijn voor
ouderen nodig en centrale steunpunten. Het onderzoeken van deze mogelijkheid lijkt me niet
een doel van de monitor. Men zou wel de verdeling van ouderen over de regio (op laag
niveau) vast kunnen stellen, om zo te kunnen achterhalen waar die punten het best
gelokaliseerd zouden kunnen worden en hoeveel er nodig zijn.
Voor deze informatiebehoefte is van belang of de woningen die geschikt zijn voor ouderen
ook daadwerkelijk bewoond worden door ouderen. Daarvoor zou men de kenmerken van
woningen moeten koppelen aan de leeftijd van de bewoners. Dit kan echter alleen voor
huurwoningen van corporaties. Dit is op zich ook wel een grote groep woningen die geschikt
zijn voor senioren, een trend lijkt echter te zijn dat ouderen minder vaak in
corporatiehuurwoningen willen wonen. Voor alle woningen (dus ook de koopwoningen) kan
wel per adres de leeftijd van de bewoners bepaald worden. Zo kan men dus wel bekijken in
welke gebieden veel senioren wonen, en dat koppelen aan de gebieden waar veel voor
ouderen geschikte woningen zijn. Dat zegt natuurlijk niet direct dat deze ook door ouderen
bewoond worden.

10.3.3 Verschillen in populariteit van woonmilieus
Voor de woonmilieus houdt ik de onderverdeling uit het WBO aan. Hierin maakt men
onderscheid naar stad-centrum, stad buiten-centrum, stad-rand/ landelijk, dorp-kern en dorp-
rand/ landelijk. Het blijkt dat bepaalde woonmilieus minder geliefd zijn om te wonen dan
andere. Om hier wat aan te kunnen doen moet bekeken worden welke verschillen tussen de
woonmilieus dit zouden kunnen veroorzaken en wat er gedaan kan worden om verschillen in
populariteit te verminderen.
Om de populariteit te kunnen bepalen kan men kijken naar de verhuisbewegingen tussen de
woonmilieus en naar de gegevens die de vraag aangeven (zoals aantal reacties op
aangeboden woningen). Vervolgens kan worden gekeken op welke punten populaire en
minder populaire woonmilieus van elkaar verschillen.
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10.3.4 Doorstroming van huur naar koopwoningen (evt. in verband met scheefheid)
Om te bepalen hoe goed de doorstroming is van huur- naar koopwoningen, kan worden
gekeken naar de verhuizingen, opgesplitst naar eigendomsverhouding van de huidige en de
vorige woning. Dit zegt natuurlijk nog niet alles over de mogelijkheden, een lage
doorstroming kan ook komen doordat weinig huurders willen doorstromen naar een
koopwoning. Het verschil tussen de woonlasten bij verschillende eigendomsverhoudingen
kan wat aangeven over de financiële achter doorstroming.
De relatie tot scheefheid is niet direct duidelijk te maken, de ontwikkeling van beide
gegevens kan worden bekeken als rekening gehouden wordt met het feit dat er niet direct
een causale relatie tussen hoeft te bestaan.

10.3.5 Effecten bouw van duurdere koopwoningen op de lengte van verhuisketens
Men wil deze effecten graag bekijken op zowel het regionale en het lokale niveau. Aan deze
informatiebehoefte kan tegemoet worden gekomen door de verhuisketens naar aanleiding
van nieuwe woningen te bekijken. Bij de informatiebehoefte ‘effecten van nieuwbouw’
werden hiervoor al enkele indicatoren aangedragen. Hier werd immers ook al onderscheid
gemaakt naar kenmerken van de nieuwbouwwoningen, en de prijsklasse valt daar ook
onder.

10.3.6 Veranderende leefstijlen in samenhang met veranderende woonwensen
Aan dit thema is in hoofdstuk 2 al veel aandacht besteed. Daar kwam ook naar voren dat het
begrip leefstijlen moeilijk is te gebruiken in het kader van de monitor. Er zijn twee relaties
met de monitor: leefstijlen kunnen gebruikt worden om de resultaten van de monitor te
interpreteren, en de monitor kan gebruikt worden om bestaande leefstijlen te achterhalen.
Voor dat laatste punt hadden de actoren vooral behoefte aan informatie over twee aan
leefstijl gerelateerde onderwerpen:
• De grootte van huishoudens in verband met hun leeftijd en woonwensen
• Trends in wensen m.b.t. de woning, woonomgeving en woonarrangementen
De woonwensen zijn al eerder aan bod gekomen, en voor zover mogelijk vertaald naar
meetbare indicatoren. Hierbij werd ook al gekeken naar het verband tussen de woonwensen
en kenmerken van huishoudens. Aan de hand daarvan kan bekeken worden wat de relatie
hiertussen is, en kan een idee worden gegeven van de bestaande leefstijlen. Het voert
echter in het verband van de monitor te ver om echt een uitputtende lijst op te gaan stellen
met leefstijlen met bijpassende woningkenmerken, en  vervolgens ook alle huishoudens
hiermee in te delen.
Om leefstijlen te gebruiken bij de interpretatie van de resultaten van de monitor is het niet
nodig om nieuwe indicatoren op te nemen. Hoogstens kan in de inleiding van de monitor
worden aangegeven welke actuele leefstijlen er zijn, en op welke manier deze de
interpretatie van de gegevens beïnvloeden.

10.3.7 Aandeel allochtone huishoudens in de regio en eventuele andere woonwensen
Uit de GBA kan het gegeven etniciteit gekoppeld worden met de grootte en de leeftijd van
het huishouden. Deze gegevens zeggen ook iets over de waarschijnlijk gewenste woning.
Om afwijkende woonwensen te kunnen bepalen zouden de woningkenmerken van
allochtonen verzameld moeten worden (deze zeggen natuurlijk nog niet direct dat dit ook de
wensen zijn, het kan ook noodzaak zijn). Uit het WBO kunnen alleen de inkomens, huur/
koopprijs, IHS-gegevens, koop/ huurquote en de huishoudengrootte opgesplitst worden naar
etniciteit (en deze gegevens zijn dus hoogstens op stadsgewestelijk niveau beschikbaar).

10.3.8 Effecten van herstructurering
Herstructurering houdt in dat men tracht een diverse woningvoorraad in een wijk tot stand te
brengen. Daardoor hoopt men ook een menging van verschillende bevolkingsgroepen (naar
etniciteit, inkomen, leeftijd)  in een wijk of een buurt tot stand te brengen.
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Om de effecten van de herstructurering te achterhalen moet men dus weten welke wijken
betrokken zijn bij herstructurering. Vervolgens kan men eventuele veranderingen in de
diversiteit van de bevolking en de woningvoorraad bekijken. Herstructurering uit zich in het
aanpassen van de woningvoorraad door middel van sloop, nieuwbouw en verbouwingen van
woningen en de woonomgeving. Het is echter niet te achterhalen wat er precies aan
verbouwing gebeurt per woning en ook niet in welke gevallen de verbouwing, sloop of
nieuwbouw plaatsvindt in het kader van herstructurering of om andere redenen. Er zijn
echter wel bepaalde gebieden aangegeven als herstructureringsgebieden. Men kan door de
jaren heen bekijken hoe de diversiteit van de woningvoorraad en de bevolking zich daar
ontwikkelen.

10.4 Conclusie
Het belangrijkste resultaat van dit hoofdstuk is een lijst van indicatoren per
informatiebehoefte en per thema (bijlage 7). Deze lijsten zijn nog erg uitgebreid en er komen
nog indicatoren in voor die praktisch moeilijk te gebruiken zijn. In het volgende hoofdstuk
worden de indicatoren verder beoordeeld en geselecteerd.
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11. De nieuwe indicatoren

11.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk werden per informatiebehoefte en per thema de indicatoren
besproken. In dit hoofdstuk kom ik tot twee lijsten met indicatoren voor de monitor, een
beperkte en een uitgebreide lijst.
Sommige indicatoren kwamen onder meerdere informatiebehoeftes of thema’s voor. Om
deze eruit te halen en een overzichtelijker geheel te maken worden in dit hoofdstuk
allereerst de indicatoren gegroepeerd onder bepaalde onderwerpen, zoals ‘woningvoorraad’,
‘verhuizingen’ enz. Vervolgens worden deze indicatoren dan nog een keer bekeken op
praktische bruikbaarheid en besproken.
De ‘nieuwe’ indicatoren die hieruit voortkomen zijn allemaal aanvullingen op de monitor
zoals deze tot nu toe werd uitgevoerd in de stadsregio. Ze zullen dan ook aan het eind van
dit hoofdstuk toegevoegd worden aan de basislijst (en in sommige gevallen indicatoren uit
de basislijst vervangen).

11.2 De indicatoren besproken
De indicatoren zijn ingedeeld naar onderwerp waar ze informatie over leveren. Per
onderwerp wordt een korte bespreking gegeven van de indicatoren.

11.2.1 Woningvoorraad
• Woningen per buurt/ wijk/ woonmilieu naar kenmerken
• Percentages en kwartielen van woningen naar kenmerken per buurt
• Buurt of wijk waar de woning is naar kenmerken van de woning naar:

• Openbaar vervoervoorzieningen
• Groen voorzieningen (structureel, aankledingsgroen)
• Voorzieningen voor ouderen (steunpunt, thuiszorg, tehuizen, aanleunwoningen) per

buurt
• Overige voorzieningen

• Bebouwingsdichtheid per buurt
• Wijken en buurten waarin herstructurering plaats vindt

• Aantal aangepaste woningen naar kenmerken (voor en na) en buurt
• Aantal gesloopte woningen naar kenmerken en buurt

Uit belastingsbestand en corporatiegegevens:
• Naar bouwjaar
• Aantal kamers
Uit belastingsbestand:
• Inhoud van de woning
• Hoogbouw met en zonder lift
• Kavelgrootte
Alleen uit corporatiegegevens:
• Eén of meerdere verdiepingen
• Voorzieningen in de woning, toegankelijkheid (evt. aanpassingen, drempels en

dergelijke)
• Lift aanwezig

De indicatoren over de woningvoorraad zijn ingedeeld onder enkele kopjes. Deze geven
weer van welke gebruik gemaakt moet worden voor het verzamelen van informatie. Voor
een deel van de indicatoren over de woningvoorraad kunnen alleen de belastingsbestanden
van de verschillende gemeenten gebruikt worden. Het probleem hiermee is dat niet alle
gemeenten hier dezelfde gegevens in opnemen, en daarnaast kan dit ook per jaar
verschillen. Hierdoor worden deze indicatoren moeilijker te gebruiken, en/ of moet met de
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gemeentes worden afgesproken welke gegevens er jaarlijks in de belastingsbestanden
worden opgenomen.
Daarnaast zijn er nog enkele gegevens die alleen bij de corporaties en dus alleen voor een
deel van de huurwoningen beschikbaar zijn. Hierdoor kan voor deze indicatoren geen
compleet beeld worden geschetst, terwijl daar wel behoefte aan was. Het gaat hierbij vooral
om meer kwalitatieve kenmerken van woningen, aan de hand waarvan men kan inschatten
of de woningen geschikt (kunnen) zijn als seniorenwoning. Seniorenwoningen zullen
misschien nu nog vaak wel (corporatie) huurwoningen zijn, maar er lijkt een trend te zijn dat
ook senioren vaker willen kopen dan huren. Hierdoor blijft het problematisch dat deze
gegevens alleen voor corporatie woningen beschikbaar zijn. Men kan er echter voor kiezen
om deze indicatoren alleen voor corporatie woningen op te nemen en te accepteren dat
deze gegevens voor de andere segmenten niet bekend zijn.
Een tweede opmerking moet gemaakt worden bij het rijtje indicatoren over de voorzieningen
in de buurt of wijk. Dit kunnen hele belangrijke gegevens zijn, omdat de kenmerken van de
omgeving van een woning heel veel zeggen over de aantrekkelijkheid van de woning zelf.
Bijvoorbeeld de aanwezigheid van zorgvoorzieningen voor senioren in een buurt, kan
aangeven of de woningen in deze buurt geschikt zijn als seniorenwoning. Het is echter op dit
moment nog moeilijk praktisch uitvoerbaar om deze gegevens op te nemen. Het enige wat
nu opgenomen zou kunnen worden is de concentratie van voorzieningen in een buurt. Dit is
echter niet zo veelzeggend omdat een hoge dichtheid nog niet betekent dat de
voorzieningen dan ook bij alle woningen in de buurt zijn. Aan de andere kant kan een
woning die in een buurt staat met een lage dichtheid van voorzieningen, juist wel weer
voorzieningen dichtbij hebben, al was het alleen maar omdat deze woning toevallig aan de
rand staat van een buurt die wel een hoge concentratie van voorzieningen heeft. Om er echt
wat mee te kunnen zeggen zijn de gegevens nodig op het niveau van afzonderlijke
woningen. Dit zou moeten gebeuren aan de hand van een GIS. Op dit moment voert dit in
het kader van de monitor echter nog te ver. Als de monitor verder is opgezet, of als de
gegevens op een andere, eenvoudigere manier beschikbaar komen zou hier wel aandacht
aan besteed kunnen worden. De gegevens kunnen namelijk wel een belangrijke aanvulling
voor de monitor vormen. Op dit moment zal deze informatiebehoefte echter verwaarloosd
moeten worden.

11.2.2 Nieuwbouw
• Woningbouwplanning

• Naar kenmerken woningen
• Naar locatie in de gemeente

• Nieuwbouw in de afgelopen jaren per jaar
• Naar kenmerken
• Naar locatie in de gemeente
• Bewoners van de nieuwbouwwoningen
• Naar herkomst: starter, doorstromer, vestiger en kenmerken huishouden
• Starters naar kenmerken vorige woning naar huishoudenkenmerken
• Lengte verhuisketen naar kenmerken van de nieuwe woning

Bij de indicator ‘lengte van verhuisketens’ is het van belang dat deze kan worden bekeken
naar kenmerken van de woning, en dan vooral naar de prijsklasse. Dit laatste is echter
moeilijk op adresniveau te achterhalen, en daardoor ook niet goed te koppelen aan de
lengte van de verhuisketens. Hiervoor kunnen wel belastinggegevens gebruikt worden, maar
daarbij geldt wederom dat deze gegevens niet voor alle gemeenten en waarschijnlijk niet
tijdig voor elk jaar beschikbaar zijn.
Tot nu toe konden hiernaast ook CBS gegevens over nieuwbouwwoningen gebruikt worden.
Het CBS had tot 01-01-2001 gegevens over de eigendomsverhouding, het aantal kamers,
het type en de financieringscategorie van nieuwbouwwoningen. Die laatste bestond echter
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maar uit drie klassen, dit zegt minder dan men eigenlijk nodig heeft.  Men wil namelijk vooral
de lengte van verhuisketens naar aanleiding van de bouw van dure koopwoningen weten,
en de hoogste van de drie genoemde klassen is nog erg ruim. Deze gegevens worden nu
echter niet meer beschikbaar gesteld.

11.2.3 Bevolking/ huishoudens
• Bevolkingsprognoses (CBS, PRIMOS, provincie en vooruitberekeningen)

• Naar leeftijd
• Huishoudenprognose/ woningbehoefte

• Naar kenmerken huishoudens (PRIMOS)
• Huishoudens naar leeftijd en grootte
• Bevolking en/ of huishoudens per buurt/ wijk naar kenmerken
• Percentages en kwartielen van verschillende huishoudenkenmerken
• Leeftijdsopbouw op buurt niveau

• Aantal ouderen (naar categorieën 55-65/ 65-75/ 75+) op buurt niveau
• Aandeel ouderen (naar categorieën 55-65/ 65-75/ 75+) van totale bevolking op buurt

niveau
• Huishoudens naar leeftijd en andere kenmerken (vooral ouderen)
• Aantal allochtone inwoners (eventueel opgesplitst naar herkomst) per buurt
• Aandeel allochtone inwoners van het totaal aantal per buurt
• Kenmerken van allochtone huishoudens
• Kenmerken van startende (of gestarte?) huishoudens

11.2.4 Huishoudens in woningen
• Huishoudenkenmerken gecombineerd met woningkenmerken
• Huishoudentype naar leeftijd en de huidige huur- en koopprijsklasse
• Huishoudens naar type en huur of koopwoningprijsklasse, naar leeftijd en huur of

koopprijsklasse
• Huishoudens naar kenmerken per woonmilieu
• Duur van de bewoning van een woning door één huishouden naar kenmerken van de

woning (en huishouden

Bij de laatste indicator krijgt men te maken met de gemeentelijke herindeling van 1996. Per
1 januari in dat jaar zijn de gemeentegrenzen op sommige plaatsen veranderd. De bewoners
van de woningen die door de herindeling bij een andere gemeente zijn gaan horen, hebben
deze datum als vestigingsdatum gekregen. Hierdoor is het niet meer te achterhalen hoe lang
deze huishoudens er al woonden voor 1996. Voor deze indicator kan dus hoogstens
gekeken worden naar ‘langer dan vijf jaar’ en ‘korter dan vijf jaar’, eventueel opgedeeld naar
aantal jaren dat men in de woning woont. Op deze manier kunnen echter ook de gegevens
van huishoudens in andere gebieden waarvan wel bekend is hoe lang ze er wonen niet
gebruikt worden. In de loop van de  jaren wordt dit nadeel natuurlijk steeds minder groot
omdat er steeds minder huishoudens op hetzelfde adres zullen wonen als voor 1996.

11.2.5 Verhuizingen
• Aantal verhuizingen naar richting (binnenkomend, uitvertrekkend en binnen het gewest)
• Binnen gewest naar starters, doorstromers en verlaters
• Per gemeente starters, doorstromers en vestigers naar huur of koopprijsklasse en totaal
• Verhuisbewegingen tussen de gemeenten en buurten/ woonmilieus vestigings- of

vertrekoverschot
• Kenmerken (ook nationaliteit) van verhuisde huishoudens (starters en doorstromers) en

hun woningen (achtergelaten en nieuw betrokken)
• Aandeel starters en doorstromers bij nieuwbouw en bestaand
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• Uitverhuizende huishoudens naar kenmerken en kenmerken achtergelaten woning
• Uitverhuizende huishoudens naar starter40, doorstromer, verlater en vertrekker
• Aantal uitverhuisde personen
• Vestigers naar woning en huishoudenkenmerken  (ook nationaliteit)
• Lengte verhuisketens binnen het gewest naar veroorzaking (nieuwbouw, vertrekkers,

verlaters)
• Aantal verkochte huurwoningen naar kenmerken
• Verkocht aan voormalige huurders van de woning of ander huishouden
• Aantal dagen dat woningen te koop staan naar kenmerken en locatie
• Leegstand naar kenmerken en locatie
• Aantal reacties op te koop of te huur aangeboden woningen
• Vrijkomende woningen naar kenmerken

Bij de indicator ‘aantal reacties op te huur aangeboden woningen’ is het de vraag of deze
gegevens wel bij alle corporaties beschikbaar zijn. Vervolgens moeten ze ook door
verschillende corporaties in dezelfde vorm leverbaar zijn. Dit laatste is minder van belang als
er van uit wordt gegaan dat men vooral het aantal reacties op verschillende soorten
woningen met elkaar wil vergelijken en niet het aantal reacties op woningen in verschillende
gemeenten. Het aantal reacties op te koop aangeboden woningen is niet beschikbaar naar
kenmerken van de woning. De makelaars leggen deze gegevens niet vast. Voor
koopwoningen kan echter de indicator ‘aantal dagen dat een woning leeg staat naar
kenmerken en locatie' ook gebruikt worden om wat aan te geven over de vraag naar
woningen met bepaalde kenmerken.

11.2.6 Bij corporaties ingeschreven huishoudens
• Aantal inschrijvingen en de wensen die daaruit blijken: aantal kamers, type, prijs,

aanpassingen
• Woonwensen (woning en woonmilieu) van woningzoekende huishoudens naar

nationaliteit en andere kenmerken
• Duur van ingeschreven staan in relatie tot de kenmerken van huishoudens (ook

nationaliteit) en gewenste woningen
• Inkomens van woningzoekende huishoudens en hun kenmerken en succes op de

woningmarkt
• Vergelijking van de wensen van ingeschreven huishoudens naar kenmerken (ook

nationaliteit) met de kenmerken van de uiteindelijk betrokken woning
• Toegewezen woningen naar herkomst huishoudens en kenmerken woning
• Vraag naar speciale woonarrangementen

Voor al deze indicatoren is het onzeker of de corporaties wel beschikken over al deze
gegevens, en of ze ook bereid zijn om deze gegevens jaarlijks beschikbaar te stellen. De
monitor is voor informatie erg afhankelijk van de medewerking van de toeleveranciers. Er
zijn vele verschillende bronnen, die echter vaak zelf ook gebruikers van de monitor zijn. Het
is dan net de vraag hoeveel belang men hecht aan de monitor hoeveel en hoe snel men
meewerkt. Hierdoor wordt het moeilijker om indicatoren op te nemen waardoor men van
meerdere instanties afhankelijk wordt voor informatie. In dit geval geldt misschien dat beter
uitgeprobeerd kan worden hoe groot de medewerking is om te beoordelen of de indicatoren
jaarlijks opgenomen moeten worden. De corporaties zijn zowel de vragers als de aanbieders
van bovenstaande informatie.

                        
40 Aan de hand van: uitverhuisde huishoudens naar doorstromer, verlater en vertrekker, aantal
uitverhuisde personen en grootte van uitverhuizende huishoudens
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11.2.7 Algemeen
• Algemeen te verwachten trends m.b.t. leefstijlen, bijvoorbeeld gezinsverdunning,

toename aandeel eenpersoonshuishoudens in bepaalde leeftijdsgroepen etc.
• Prijsontwikkeling van woningen
• Algemene (landelijke) gegevens huidige economische situatie:

• Ontwikkeling economie (CPB)
• Vertrouwen in de economie (CBS)
• Koopbereidheid (CBS)
• Algemene gegevens over inkomensontwikkeling (WBO voor stadsgewest, CBS,

gemeente)
• Hypotheekrente ontwikkeling
• Werkgelegenheid (op regionaal niveau) (ETIN41)

• Verwachtte (landelijke) toekomstige economische ontwikkeling (CPB)
• Aantal inbraken en geweldsdelicten per buurt en woonmilieu
• Voorzieningen per buurt en gemeente

• Winkelvoorzieningen naar categorieën
• Recreatie/ groen voorzieningen
• Zorg voorzieningen
• Openbaar vervoersvoorzieningen

• Overige voorzieningen

De eerste indicator is niet zo zeer een meetbare indicator, maar meer een punt dat in de
inleiding van de monitor opgenomen kan worden. Aan de hand van deze landelijke
tendensen kan men een kader scheppen waarbinnen gemeten ontwikkelingen
geïnterpreteerd en eventueel verklaard kunnen worden.
De prijsontwikkeling van woningen geeft wat aan over de vraag naar woningen omdat een
grote vraag de prijs omhoog drijft. Hierdoor is deze indicator helemaal interessant als het
opgesplitst kan worden naar kenmerken van woningen. Hierover zijn enige gegevens van
makelaars beschikbaar, en gegevens uit het kadaster. De makelaars hebben echter alleen
de gemiddelde prijs voor verschillende typen woningen, niet per woning specifiek en niet
naar andere kenmerken. Bij het kadaster zijn de prijsgegevens wel beschikbaar per locatie,
maar niet naar kenmerken van de woning.

11.2.8 WBO
• Woonwensen

• Naar starter, doorstromer of vestiger
• Naar andere huishoudenkenmerken (ook nationaliteit)

• Waardeoordelen van bewoners over voorzieningen in hun buurt
• Tevredenheid met de woning en woonomgeving (naar kenmerken woning en

huishouden)
• Waardering veiligheid woonomgeving
• Verhuisgeneigdheid naar kenmerken van huishoudens en woningen
• Scheefheid (voor huurwoningen ook uit woonruimteverdelingbestanden) totaal en naar

eigendomsverhouding
• Allochtone huishoudens naar inkomen, huur/ koopprijsklasse, IHS-gegevens, huur-

koopquote

Deze gegevens zijn om de vier jaar beschikbaar op het niveau van het stadsgewest.
Daarnaast is men van plan om elke twee jaar enquêtes bij te kopen. In het jaar dat een groot
                        
41 Economisch Technologisch Instituut Noord-Brabant
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WBO wordt gehouden kan men enquêtes bijkopen zodat er op gemeentelijk niveau
gegevens beschikbaar komen, en om de vier jaar hiertussen in kan men enquêtes bijkopen
tot op stadsgewestelijk niveau.

11.3 Basisindicatoren
Naast de indicatoren die per informatiebehoefte en/ of thema worden genoemd zijn er een
aantal basis indicatoren die wat aangeven over de huidige stand van zaken. Dit zijn
gegevens zoals het aantal huishoudens en woningen naar standaardkenmerken, het aantal
verhuizingen enz. Deze worden in elk geval in de monitor opgenomen. Hiervoor gebruik ik
de lijst van indicatoren van de eerste twee afleveringen van de monitor. De indicatoren
hieruit werden al in hoofdstuk 9 genoemd, en de lijst hiervan is opgenomen in bijlage 6.
Deze lijst met indicatoren zal ik bijna geheel overnemen en laten dienen als basislijst. Dit
doe ik op basis van de mening van de respondenten op de vragenlijst over deze
onderzoeken. Men vond dat hierin geen overbodige indicatoren waren opgenomen. Enkele
van deze indicatoren worden echter na samenvoeging van de twee lijsten vervangen door
nieuwe indicatoren uit bovenstaande lijst.

11.4 Conclusie
De indicatoren die waren verzameld per informatiebehoefte zijn hier gegroepeerd onder
onderwerpen. De nieuwe lijst die zo is ontstaan is samengevoegd met de lijst met
basisindicatoren uit de eerste twee afleveringen van de monitor.
Uiteindelijk resulteert dit in de lijst met indicatoren die in bijlage 8 is opgenomen. Dit is een
lange lijst met indicatoren, en niet alle indicatoren zijn makkelijk te gebruiken. Daarom heb ik
ook een beperkte lijst gemaakt, waarin alleen de makkelijkste en meest noodzakelijke
indicatoren zijn opgenomen. Deze is opgenomen in bijlage 9. In de conclusie zullen de beide
lijsten nog worden besproken op hun verschillen met de basislijst en elkaar.
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12 Conclusie en aanbevelingen

12.1 Inleiding
In hoofdstuk 1, de inleiding is het doel van dit onderzoek besproken. De doelstelling luid:
‘Onderzoeken welke indicatoren relevante ontwikkelingen op de woningmarkt aangeven
teneinde een onderbouwde selectie te kunnen maken voor de monitor’. In dit laatste
hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek uiteengezet. Dit zal eerst
min of meer per onderzoeksvraag gebeuren, waarbij de resultaten van enkele
onderzoeksvragen samen worden besproken. Tenslotte zullen de twee lijsten met
indicatoren die op deze manier tot stand zijn gekomen, worden besproken.

12.2 Eerdere woningmarktonderzoeken in de regio
Uit de evaluatie van drie voorgaande onderzoeken (woningbehoefte onderzoek van OTB en
de eerste twee afleveringen van de woningmarktmonitor) werden de volgende conclusies
getrokken. Er is behoefte aan periodieke beleidsinformatie en het is van belang dat men aan
de hand van het onderzoek uitspraken kan doen op het schaalniveau van afzonderlijke
gemeenten. In de eerste twee delen van de woningmarkt monitor zijn geen overbodige
indicatoren opgenomen. Wat gemist wordt zijn vooral kwalitatieve gegevens over de
woningvoorraad, economische gegevens, reeksen in de tijd, een blik op de toekomst en de
nieuwbouwplanning in het gewest.

12.3 De actoren en hun informatiebehoefte
Uit de selectie van betrokken actoren zijn vijf groepen naar voren gekomen, namelijk de
gemeenten, de corporaties, de makelaars, de architecten en de bouwbedrijven. Dit zijn
tevens de opdrachtgevers van de monitor.
De gemeenten willen aan de hand van de monitor meer inzicht krijgen in de effecten van
beleid. Van belang is dat processen in het verleden kunnen geschetst en prognoses
gemaakt kunnen worden. Men wil informatie over de huidige en de gewenste kwaliteit van
de voorraad. Twee aandachtsgroepen die hierbij worden genoemd zijn allochtonen en
ouderen. Ter wederzijdse controle en afstemming wil men cijfers kunnen vergelijken met die
gegevens van het WBO.
De corporaties willen over hun eigen segment graag weten welke ontwikkelingen daar
plaatsvinden met betrekking tot de prijs, het woningtype, de plaats, de wachttijd, en de
beschikbaarheid van de woningen. Hiervoor zijn ook trends in wensen met betrekking tot de
woning, het woonmilieu en woonarrangementen van belang. Daarnaast wil men inzicht in de
effecten van nieuwbouw en herstructurering en de slaagkansen voor verschillende
huishoudens op de woningmarkt.
De marktpartijen willen graag informatie om de markt te volgen en zo wijzigingen in de vraag
te kunnen signaleren en ontwikkelingen aan te kunnen tonen. Hierop kan overleg met
gemeenten worden gebaseerd. Daarnaast acht men prognoses en verbanden tussen de
woningmarkt en andere velden van belang. Tenslotte wil men graag meer inzicht in de
motivatie van de bewoners achter de cijfers.
Naast de informatie waar de actoren behoefte aan hebben zijn nog zeven thema’s
meegenomen. Hierin in komen de wensen en kansen van drie aandachtsgroepen aan bod,
namelijk die van starters, senioren en allochtonen. Verder is er aandacht voor verschillen in
populariteit van woonmilieus, doorstroming van huur naar koopwoningen, de effecten van
bouw van duurdere koopwoningen op de doorstroming en veranderende leefstijlen.

12.4 Indeling en beoordeling van de informatiebehoefte
De informatiebehoefte is ingedeeld in categorieën: algemene informatiebehoeften, eisen en
concrete informatiebehoeften. Voor de eerste twee hoeven geen extra indicatoren voor
worden opgenomen, hiermee moet alleen rekening gehouden worden bij de selectie van
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indicatoren. Aan de algemene informatie behoeften wordt door het principe van de monitor
min of meer vanzelf aan tegemoet gekomen (bijvoorbeeld periodieke informatie).
De eisen beperken de selectie van indicatoren door de eisen die gesteld worden aan de
bronnen waar uit geput kan worden. Deze moeten continu beschikbaar en betrouwbaar zijn,
en niet te moeilijk toegankelijk. De informatie moet minstens op het schaalniveau van de
afzonderlijke gemeenten beschikbaar zijn, en voor alle stadsgewestgemeenten moeten
dezelfde gegevens voorhanden zijn. Tenslotte moeten alle bevolkingsgroepen meegenomen
worden, en moet de monitor moet even diepgaand zijn als hij tot nu toe was.
Voor de concrete informatiebehoeften en de thema’s moeten nu indicatoren gevonden
worden. De informatiebehoeften en thema's overlappen elkaar gedeeltelijk, sommige zijn
breder en meer omvattend dan andere. Per concrete informatiebehoefte en thema is
bekeken welke indicatoren er nodig zijn om aan de informatiebehoefte tegemoet te komen.

12.5 Indicatoren uit andere onderzoeken
Door het kijken naar de andere woningmarktonderzoeken, is een algemeen beeld ontstaan
van de bestaande indicatoren en de informatie die zij opleveren. De onderzoeken zijn
ingedeeld naar monitor/ eenmalig onderzoek en onderzoek met/ zonder enquêtes. De
bruikbaarheid van indicatoren uit andere onderzoeken werd echter niet te zeer door dat
onderscheid beperkt. Wel kwam naar voren dat niet alle indicatoren uit onderzoeken waarin
enquêtes gebruikt kunnen worden, en dat niet alle gebruikte bronnen voldoen aan de eisen
waaraan de monitor is gebonden.
Tenslotte is het verband tussen de indicatoren en de informatie die daardoor beschikbaar
komt, ook niet zo expliciet in de bekeken onderzoeken verwoord dat dit direct gebruikt zou
kunnen worden om de gevonden informatiebehoefte in indicatoren te vertalen.

12.6 De indicatoren voor de woningmarktmonitor in de stadsregio
De indicatoren die waren verzameld per informatiebehoefte zijn gegroepeerd onder
onderwerpen. De nieuwe lijst die zo is ontstaan is samengevoegd met de lijst met
basisindicatoren uit de eerste twee afleveringen van de monitor. Er is een beperkte lijst en
een uitgebreidere. Hier wordt kort weergegeven welke verschillen er zijn tussen ten eerste
de indicatoren van de monitor tot nu toe en de nieuwe lijst, en ten tweede tussen de
uitgebreide en de beperkte lijst.

12.6.1 De uitgebreide lijst met indicatoren
Per onderwerp wordt besproken welke indicatoren er naast de oude, al eerder gebruikte
indicatoren zijn opgenomen en waarom.

Bevolking
Onder bevolking is een speciale groep extra opgenomen: de allochtone bevolking naar
kenmerken. Dit geldt ook voor de ouderen, waar onder de kop ‘leeftijdsopbouw’ extra
aandacht aan wordt besteed. Dit zijn twee aandachtsgroepen uit de thema’s waar meer
informatie over nodig was.
Dan zijn er bij de woningvoorraad extra indicatoren opgenomen over de kwaliteit van de
woningen. Hier was expliciete vraag naar, en dit zijn de indicatoren die daar zoveel praktisch
mogelijk is aan tegemoet komen. Deze indicatoren zijn vooral gericht op de vraag of
woningen eventueel geschikt zouden zijn (of kunnen worden) als ouderenwoning.

Woningvoorraad
Er zijn bij de indicatoren over de woningvoorraad enkele extra gegevens opgenomen over
veranderingen in de voorraad. Deze kunnen gebruikt worden om in te schatten hoeveel en
wat er in elke buurt aan herstructurering gebeurt, en zo ook de effecten hiervan te kunnen
bepalen.
Een nieuwe bron van informatie wordt gezocht bij de indicatoren die een wijk of buurt
beschrijven. Hiermee kunnen meer kwalitatieve kenmerken van woonmilieus bekend
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worden. Deze informatie is nu (nog) beperkt doordat de praktische mogelijkheden niet zo
groot zijn.

Huishoudens in woningen
Bij de huishoudens naar kenmerken worden nu in elk geval alle kenmerken verzameld, niet
alleen leeftijd of grootte. Daarnaast is er extra aandacht voor kenmerken van startende en
allochtone huishoudens, twee aandachtsgroepen uit de thema’s.
Bij de toekomstprognose van het aantal huishoudens zal ook een opsplitsing gemaakt
worden in huishoudens naar kenmerken. Hierbij zullen ook kenmerken van huishoudens
gecombineerd worden: bijvoorbeeld leeftijd en grootte van het huishouden. Daardoor kan
ook voor de prognoses meer gezegd worden over het soort woningen dat waarschijnlijk
nodig is.

Verhuizingen
Bij de indicatoren over verhuizingen wordt meer gekeken naar de koppeling tussen
kenmerken van de verhuisde huishoudens en de achtergelaten en de nieuwe woning.
Hiermee kan wellicht beter een inschatting gemaakt worden van de motieven achter de
verhuizing.
Een groep indicatoren moet vanaf de aanbod zijde gaan kijken naar de vraag naar woningen
met bepaalde kenmerken. Hiervoor zijn enkele nieuwe indicatoren toegevoegd.
Het aantal verkochte huurwoningen is toegevoegd als indicator. Deze kan iets aangeven
over het thema ‘doorstroming van huur- naar koopwoningen’.

Corporatiegegevens
Voor de vraag van de corporaties naar meer inzicht in de ontwikkelingen in hun segment zijn
een groot aantal indicatoren toegevoegd. Dit zijn waarschijnlijk voor het grootste deel
gegevens die corporaties voor hun eigen deel van de voorraad wel hebben, maar waar geen
overzicht over bestaat voor het hele segment. Het verzamelen van deze gegevens kost wel
veel inzet van de corporaties zelf, het hangt dus af van het belang dat men eraan hecht aan
de bundeling van deze gegevens of ze hieraan mee willen werken.

Algemeen
Er zijn een groot aantal algemene indicatoren opgenomen die algemene ontwikkelingen aan
moeten geven. Het grootste deel hiervan is gericht op het schetsen en voorspellen van de
economische ontwikkeling. Deze ontwikkeling is interessant in verband met de (te
verwachten) vraag naar woningen van verschillende prijsklassen.

WBO
Uit het WBO worden ook nog enkele extra indicatoren meegenomen om beter tegemoet te
komen aan de informatiebehoefte. Dit zijn woonwensen, waardeoordelen over de woning en
meer gegevens over allochtone huishoudens.

De woningbouwproductieprognose
In deze categorie indicatoren is aan de bestaande lijst alleen extra informatie over de
kenmerken van de geplande woningen opgenomen.

12.6.2 De beperkte lijst met indicatoren
Bij deze lijst zijn de indicatoren waarvoor de informatie moeilijk te verzamelen is, en die ook
niet uiterst noodzakelijk zijn, weggelaten. Alleen de basisindicatoren en die indicatoren die
zonder veel extra moeite toegevoegd kunnen worden zijn opgenomen. Hiermee wordt de
mogelijkheid gegeven om een snellere, goedkopere monitor uit te voeren. Tussenvormen
tussen de meest uitgebreide en deze beperkte versie zijn natuurlijk ook mogelijk.
Ten eerste zijn de extra indicatoren over kwalitatieve kenmerken van de woningen
weggelaten. Deze zijn weliswaar belangrijk, maar in de praktijk erg moeilijk te achterhalen
omdat er nieuwe registraties voor moeten worden opgezet.
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Ook ontbreken in deze lijst de indicatoren over herstructurering; de van kenmerken
veranderde en gesloopte woningen naar kenmerken. Het blijkt namelijk moeilijk te
verwezenlijken om dit daadwerkelijk naar woningkenmerken op te splitsen. En de algemene
gegevens over het aantal aangepaste en gesloopte woningen komen bij andere indicatoren
al aan bod.
De huishoudenprognose op zich blijkt al niet makkelijk te verkrijgen. Daarom is de
opsplitsing in voorspelling van huishoudens naar kenmerken nog moeilijker en dus ook niet
opgenomen.
Uit het rijtje gegevens over verhuizingen zijn de indicatoren die indirect wat zeggen over de
vraag naar woningen weggelaten. Deze gegevens moeten van andere, verschillende
instanties verkregen worden. De toelevering van gegevens hangt dus erg af van de
medewerking van andere partijen, en is verschillend voor verschillende segmenten. Hierdoor
wordt het moeilijker om een samenhangend beeld voor de hele woningvoorraad te geven.
Verder is hier ook de duur van de bewoning van een woning door één huishouden
weggelaten omdat dit door de gemeentelijke herindeling moeilijk te achterhalen is. Hierdoor
kan er geen compleet beeld worden gegeven.
Ook voor alle corporatiegegevens geldt dat men hier afhankelijk is van toelevering van
informatie door andere instanties. Veel van deze gegevens worden daarnaast nog niet door
(alle) corporaties vastgelegd.
Tenslotte zijn bij de algemene indicatoren de indicatoren ‘leefstijlen’ en ‘aantal inbraken en
geweldsdelicten’ weggelaten. De eerste omdat het onderzoek en vervolgens analyse vergt
om dit in de monitor op te nemen. Ook de interpretatie van de resultaten van de monitor
wordt hier ingewikkelder door. De indicatoren over de veiligheid tenslotte zijn waarschijnlijk
niet standaard op buurt niveau te verkrijgen en het belang van dit gegeven is niet zo heel
groot. Er is meer nodig dan alleen het aantal inbraken en geweldsdelicten om de veiligheid
van een buurt te beoordelen.

12.7 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Tijdens dit onderzoek kwamen er veel onderwerpen naar voren waarover meer informatie
gewenst is. Ik zal hier alleen de belangrijkste weergeven, en die onderwerpen die het meest
direct verband houden met de woningmarktmonitor.
Er bleek veel behoefte te zijn aan informatie over de buurten en wijken, gekoppeld aan de
woningen. Vooral de aanwezigheid van voorzieningen in de nabijheid van de woning is een
belangrijk gegeven. Er zijn op dit moment echter geen geschikte gegevens die hier genoeg
informatie over kunnen verschaffen. Er kan wel gekeken worden naar de voorzieningen in
een buurt of wijk, maar deze kunnen niet gekoppeld worden aan woningen op zich. Hiervoor
zou een Geografisch Informatie Systeem nodig zijn. Wellicht kan er onderzoek gedaan
worden naar de mogelijkheden hiervan.
Er bleek een verschil te zijn in de beschikbaarheid van gegevens in verschillende
gemeenten. Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn er bijvoorbeeld meer gegevens
beschikbaar (zowel van de gemeenten als bijvoorbeeld van de corporaties) dan in de
(meeste) andere gemeenten van het stadsgewest. Er zou dus gedacht kunnen worden aan
een monitor voor alleen de Bossche woningmarkt, naast de monitor voor het stadsgewest.
Erg belangrijk is in het kader van de monitor ook dat er goede conclusies worden getrokken
uit de verzamelde gegevens. Hiervoor is vooral inzicht nodig in de relatie tussen meetbare
kenmerken van huishoudens en hun woonwensen. Deze relaties veranderen steeds in het
kader daarvan kwam het begrip ‘leefstijlen’ naar voren. Het is belangrijk om steeds
onderzoek te blijven doen naar actuele ontwikkelingen op dit gebied, en om op de hoogte te
blijven van onderzoeken van anderen hierover.
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Bijlage 1 De vragenlijst

De rol van de actor op de woningmarkt
• U bent als organisatie actief op de regionale woningmarkt. Kunt u kort samenvatten wat

hier precies uw rol in is, wat voor invloed heeft u concreet op de samenstelling van de
woningvoorraad en/ of de verdeling daarvan onder de bevolking?

• Op welke manier beoefent u deze invloed, welke instrumenten heeft u tot uw
beschikking?

De informatiebehoefte van de actor
• Waarom heeft u mede opdracht gegeven tot het monitoren van de woningmarkt?

• Wat verwacht u met de resultaten van de woningmarktmonitor te kunnen doen?

• U kent waarschijnlijk de twee afleveringen van de monitor (1999 en 2000). Kunt u
aangeven of er bepaalde zaken zijn die u miste daarin, of werden er volgens u ook
overbodige gegevens in opgenomen?

• Kent u ook het woningbehoefteonderzoek dat bureau OTB heeft gedaan voor de
stadsregio? Zo ja, wat is uw mening over dit onderzoek?

• Kunt u nog eens kort samenvatten wat voor u belangrijk is om te weten over de
woningmarkt?

De wijze waarop de actor de informatie gaat gebruiken
• Hoe zal u te werk gaan met gegevens uit de monitor, hoe gebruikt u deze in de praktijk?

• Op welke manier zouden uw handelingen met betrekking tot de woningmarkt beïnvloedt
kunnen worden door de resultaten uit de monitor?

• Op welk schaalniveau moet hiervoor de meeste informatie beschikbaar zijn (stadsregio,
gemeente, wijk, buurt, postcodegebied, straat, adres)?

Overige vragen
• Kent u nog soortgelijke onderzoeken, bijvoorbeeld een andere stad of regio waar ze ook

een soort woningmarktmonitor hebben, waarvan u vindt dat ik er naar moet gaan kijken
voor indicatoren (kan ook juist een ‘slecht’ onderzoek zijn)?

• Waarschijnlijk ga ik de informatiebehoefte en de indicatoren groeperen in een aantal
thema’s. Wat vindt u van de volgende voorbeelden van thema’s; zijn dat echt zaken
waar veel aandacht aan besteed zou moeten worden en heeft u eventueel nog ideeën
voor andere thema’s?

• De mogelijkheden voor starters op de woningmarkt
• De vergrijzing van de bevolking (en veranderende woonwensen als gevolg

hiervan)
• Verschillen in populariteit van woonmilieus
• Doorstroming van huur naar koopwoningen (evt. in verband met scheefheid)
• Regionale of lokale effecten van bouw van duurdere koopwoningen op de lengte

van verhuisketens

Overige vragen actor specifiek
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• NVM: worden de aantallen verkochte woningen geregistreerd, en zo ja op welk
schaalniveau (per gemeente, op het niveau van de stadsregio) en welke kenmerken van
woningen worden daarbij geregistreerd?

• Kleine gemeenten: zijn er gegevens waarvan u weet dat deze standaard wel in de
gemeente ’s-Hertogenbosch worden geregistreerd, maar niet in uw, of andere
gemeentes in de stadsregio?
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Bijlage 2 Respondenten van de vragenlijst

Hieronder is per actor weergegeven welke instanties een vragenlijst hebben ontvangen, en
welke persoon deze instantie bij het invullen heeft vertegenwoordigd.

Gemeenten
• ‘s-Hertogenbosch: N. Swinkels
• Sint-Michielsgestel: F. van Noort
• Vught A. Udo

Corporaties
• Brabant Wonen: W. Cousijn
• De Kleine Meijerij: Roerdink

Makelaars
• NVM makelaars: A. van de Veer

Architecten
• BNA-BNS: M. Bom

Bouwbedrijven
• NVB: N. Rietdijk



Indicatoren voor een regionale woningmarktmonitor juni 2001

71

Bijlage 3 Lijst van bij onderzoeksvraag B gebruikte onderzoeken

In deze lijst zijn alle onderzoeken opgenomen die ik in hoofdstuk 5 ‘soortgelijk’ heb
genoemd. Ze zijn eerst ingedeeld naar niveau: landelijk of op lager niveau, en vervolgens
zijn de regionale en gemeentelijke onderzoeken van OTB en ABF ook apart vermeld. Binnen
deze verdeling is een alfabetische volgorde aangehouden. Per onderzoek is een korte
beschrijving gegeven. Voor de complete gegevens van de onderzoeken verwijs ik naar de
literatuurlijst. De toelichtingen zijn gemaakt op basis van de totale onderzoeken, daarom
staan hier geen literatuur verwijzingen bij, tenzij het om specifieke gegevens gaat die van
aanwijsbare plaatsen in de verslagen komen.

3.1 Landelijke onderzoeken

• Monitor nieuwe woningen (NEPROM en VROM, 1999)
Dit is een drie-maandelijks onderzoek dat informatie geeft over korte termijn
marktontwikkelingen op woningmarktniveau. Het doel hiervan is ‘te voorzien in een
marktinformatiesysteem dat efficiënte betrouwbare en actuele informatie geeft over zowel
het aanbod, de afzet als ook over de bewoners van nieuwbouwwoningen’.42 Informatie
hiervoor wordt verzameld uit bestaande registraties onder andere van organisaties die
aangesloten zijn bij het Garantie Instituut Woningbouw. In de aflevering van 1999 wordt voor
het eerst gebruik gemaakt van enquêtes onder bewoners van nieuwe woningen.

• Perspectief op wonen, rapportage van het WBO (Relou, 2000)
Het gaat hier om een verslag van het woningbehoefte Onderzoek dat sinds 1998 (daarvoor
om de vier jaar) doorlopend voor heel Nederland uitgevoerd wordt. Sinds 1998 is het WBO
gekoppeld aan het Periodiek Onderzoek Leefsituatie. Dit verslag is een beleidsneutrale
beschrijving van cijfers en feiten die verkregen zijn uit de enquêtes. Ten eerste wordt er een
overzicht gegeven van de woningmarkt. Vervolgens komen enkele thema’s aan bod.

• Planologische kengetallen (Nozeman, 1976-2000)
Het gaat hier om een groot aantal jaarlijkse cijfers, op landelijk niveau. Deze worden
verzameld uit bestaande bronnen, zoals vakliteratuur, wetten, rapporten en nota’s van
overheden, en onderzoeken van andere instanties (zoals CBS en OTB). De gegevens zijn
verzameld met vele gebruiksmogelijkheden voor ogen. Men kan de cijfers wel gebruiken
voor het maken van beleid, maar de verzameling op zich is niet echt beleidsgericht. Het gaat
meer om een verzameling van min of meer alle gegevens die er maar zijn op landelijk
niveau over de woningmarkt en aanverwante zaken.

• Rapportage woningmarktmonitor 1992/1993 en 1996 (Poulos, C., 1994 en Gunsing,
M., 1998)

Dit is een tweejaarlijkse, landelijke monitor. Ik heb gekeken naar twee afleveringen, die van
1992/ 1993 en van 1996 (hierin worden de ontwikkelingen van 1994/ 1995 geschetst). De
monitor dient als een aanvulling op het Woning Behoefte Onderzoek. Dit laatste onderzoek
is meer op de lange termijn ontwikkelingen toegesneden, terwijl men met deze monitor ook
de korte termijn ontwikkelingen kan volgen. Per verslag worden trends beschreven en word
vergeleken met de voorgaande afleveringen van de monitor. Hierbij moet nog opgemerkt
worden dat uitspraken op regionaal niveau niet mogelijk zijn omdat de steekproef hier te
klein voor is43.

• Thermometer koop-woningen zomer 1999 (Rietdijk, 1999)
Dit onderzoek heeft slechts één aspect van de woningmarkt tot onderwerp, namelijk de
koopsector. Elk half jaar vindt er een rapportage plaats, dit is de 17e aflevering. Het doel van

                        
42 NEPROM en ministerie van VROM, 1999, p. 1
43 Poulos, C. en P. Hooimeijer, 1994, p. 8
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het onderzoek is het geven van marktinformatie en het bieden van een overzichtelijk,
compleet en actueel beeld van de ontwikkelingen. Tevens is er een conjunctuurindicator
ontwikkeld om de gezondheid van de koopwoningenmarkt aan te geven. Aan de hand van
economische inzichten kunnen hiermee ook voorzichtige uitspraken worden gedaan over
verwachte ontwikkelingen. Er wordt gebruik gemaakt van gegevens die door de NVB wordt
geregistreerd, en vooral ook van zachte informatie uit andere onderzoeken (zoals van NVM
en OTB).

3.2 Regionaal en gemeentelijk onderzoek

• De woningmarkt van provincie Noord Brabant een WBO-impressie (Inspectie
Volkshuisvesting Noord-Brabant en Zeeland, 1998)

Dit verslag geeft een impressie van de woningmarkt van Noord Brabant, vergeleken met die
van Nederland. Dit beeld is geschetst aan de hand van de al voor het landelijk WBO
verzamelde gegevens. Het doel van het WBO is het ondersteunen van het invulling geven
aan het beleid op het brede terrein van het wonen. Aan de hand van deze impressie kan
lokaal woonbeleid ook beter worden onderbouwd. Daarnaast kunnen ontwikkelingen in de
lokale situatie worden vergeleken met trends in de regio, provincie en heel Nederland.

• Samenvatting Regionale woningmarkt monitor Utrecht nr. 2 en nr. 3 (Dorsthorst,
2000)

Deze monitor is halfjaarlijks, waarbij er één keer per jaar een uitgebreide versie, en een keer
per jaar een verkorte versie verschijnt. Ik heb twee verschillende versies: nr. 2 is namelijk
een uitgebreide en nr. 3 een verkorte versie. Het doel van het onderzoek is het volgen van
ontwikkelingen op de regionale woningmarkt om informatie te verschaffen aan het
volkshuisvestingsbeleid. In deze monitor wordt een verzameling indicatoren gebruikt die vrij
sterk afwijkt van andere onderzoeken. Er wordt meer gekeken naar algemeen
ontwikkelingen die wat aangeven over de vraag en het aanbod dan naar de aantallen
woningen en huishoudens naar kenmerken.

• Woningmarktanalyse stadsgewest ’s-Hertogenbosch (Lazeroms, 1999)
Dit onderzoek diende als vooronderzoek voor de monitor die nu in het stadsgewest wordt
gehouden. Het doel van het onderzoek is: ‘in het kader van de woningmarktmonitor voor het
stadsgewest ’s-Hertogenbosch de kwantitatieve en kwalitatieve huishoudenkenmerken,
woningkenmerken en woningmarktprocessen van het stadsgewest ’s-Hertogenbosch in
beeld te krijgen en daar vervolgens conclusies aan te verbinden’.44 Voor de
gegevensverzameling is gebruik gemaakt van de GBA, gegevens van het CBS en uit het
OZB, en van gegevens van corporaties.

• Woningmarktmonitor 1999/ 2000 gemeente en regio ’s-Hertogenbosch
(Steenbergen, 2000 II)

Dit onderzoek vormt het begin van de monitor die jaarlijks in de stadsregio gehouden wordt.
Hierin zijn processen in de afgelopen periode in beeld gebracht en er is een vooruitblik
geboden op ontwikkelingen in de komende jaren45. Het doel van dit onderzoek is het
opbouwen van een informatiesysteem en het vervaardigen van een samenvattende
rapportage waarin de processen op de woningmarkt van 1999 in kaart worden gebracht.
Voor de gegevensverzameling wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens. Daarnaast
vind er voor sommige gegevens een vergelijking met de WBO resultaten plaats.

• Woningmarktonderzoek Arnhem 1999 (Gemeente Arnhem, 1999)
Dit onderzoek functioneert als onderbouwing van het lokale en regionale
volkshuisvestingsbeleid. Gegevensverzameling heeft plaats gevonden door middel van het
                        
44 Lazeroms, 1999, p. 6
45 Steenbergen, 18-07-2000, p. 4, 5
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afnemen van mondelinge enquêtes in Arnhem, en er zijn gegevens over de woningvoorraad
van de afgelopen jaren gebruikt. Men legt nadruk op de doelgroep en de belangstelling voor
nieuwbouwlocaties. Er is tevens een vooruitblik tot 2015 en een vergelijking met 1995
opgenomen.
• Woningmarktonderzoek Utrecht 2000 (Paridaen, 2000)
Dit onderzoek is afgeleid van de jaarlijkse algemene Utrecht monitor. Men wil wel jaarlijks
een woningmarktonderzoek hieruit voort laten komen, hierbij worden echter niet noodzakelijk
steeds dezelfde gegevens betrokken. Het onderzoek uit 2000 is dus geen jaarlijkse opzet, er
worden accenten gelegd die kunnen verschuiven. Er is in dit onderzoek veel aandacht voor
de grootschalige nieuwbouw en de gevolgen die deze zal hebben voor de stad en de regio.
Men maakt een analyse van de woningvoorraad en de huishoudens, aan de hand van
bestaande gegevens en aan de hand van enquêtes onder de bevolking.

• Woningmarktonderzoek 1999 gemeente en regio 's-Hertogenbosch (Steenbergen,
2000 I)

Het doel van het woningmarktonderzoek van 1999 is het inventariseren van de woningmarkt
op dat moment, als een nulmeting voor de jaarlijkse monitor die men gaat houden in het
stadsgewest. Hierin wordt de omvang en de samenstelling van de woningmarkt bepaald en
de wijze waarop verschillende soorten huishoudens gehuisvest zijn geschetst. Daarnaast
wordt er al een opzet voor de monitor gegeven door over het jaar 1998 de verhuisstromen
binnen het stadsgewest in kaart te brengen46. De gegevensverzameling vindt plaats door te
putten uit bestaande bronnen.

• Zicht op de regionale woningmarkt, kwalitatief woningmarkt onderzoek Z-O-
Brabant (Vriens, 2000)

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven heeft opdracht gegeven om een tweejaarlijks
monitoronderzoek te houden in de Regio. Dit onderzoek heeft tot doel ‘inzicht te krijgen in de
huidige vraag en aanbod op de woningmarkt in Zuidoost-Brabant en (1 keer in de vier jaar)
in de additionele behoefte voor de langere termijn’.47 Het onderzoek uit 2000 was één van
de vierjaarlijkse uitgebreide onderzoeken. Het doel hiervan is: ‘het inzicht bieden in de
woonwensen van de bevolking in relatie tot de bestaande woningvoorraad’. Voor dit
uitgebreide onderzoek is een enquête gehouden onder de bevolking. Daarnaast zijn
gegevens uit bevolkingsbestanden gebruikt voor de huishoudenprognose (overigens ook
voor de steekproeftrekking en de weging van de enquêteresultaten).

3.2.1 OTB onderzoeken

• De omslag, woningmarktanalyse Monster (Van Rosmalen, 1997)
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden om een basis te vormen voor het overleg tussen de
gemeente, corporaties en marktpartijen. De doelstelling is dan ook: ‘Het concreet
kwantificeren van de knelpunten op de lokale woningmarkt in de gemeente Monster. Deze
kennis wordt ingezet om het gewenste toekomstige volkshuisvestingsbeleid in de gemeente
vorm te geven.’48 Voor het onderzoek is geen gebruik gemaakt van enquêtes onder de
bevolking, wel van interviews met sleutelfiguren. Daarnaast zijn de gegevens afkomstig uit
bestaande bronnen (o.a. gemeentelijk databestand en eerdere onderzoeken). Naast het
signaleren van de knelpunten, wordt er ook een oplossingsstrategie gepresenteerd.

• De Weerter woningmarkt in beeld (Elsinga, 1997)
Bij de gemeente Weert en de Bouwvereniging Weert bestaat een grote behoefte aan inzicht
in de ontwikkelingen op de woningmarkt en de toekomstige vraag naar woningen. Hierbij is
speciale aandacht voor de wensen en woningmarktpositie van ouderen en de betekenis van
                        
46 Steenbergen, 20-01-2000, p. 5
47 Vriens en Timmers, 2000, p. 9
48 Van Rosmalen, 1997, p. 2
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de Weerter woningmarkt voor de omliggende gemeenten. De twee hoofdsvragen zijn: ‘hoe is
de woningmarkt van de gemeente Weert (en haar regio) samengesteld en komt deze markt
(kwantitatief en kwalitatief) tegemoet aan de woonwensen van woningzoekenden en zo niet,
hoe kan deze op de woonwensen worden afgestemd?’ en ‘Op welke wijze kan de gemeente
de woningmarkt in de toekomst zelf periodiek volgen en hoe kunnen de effecten van het
voorgenomen volkshuisvestingsbeleid doorgerekend worden?’49. Het onderzoek is vooral
gebaseerd op enquêteresultaten, maar ook op bestaande registraties en onderzoeken van
anderen.

• Woningbehoefte onderzoek en verhuisanalyse gemeente en regio 's-
Hertogenbosch (Hoekstra, 1998)

Dit onderzoek heeft ‘de volgende doelstelling: ‘het vaststellen van zowel de kwalitatieve als
kwantitatieve woningbehoefte in de regio ’s-Hertogenbosch, en het bepalen van de effecten
van het voorgenomen nieuwbouwprogramma op de doorstroming’.50 Hiervoor is voor de
regio een woningbehoefte onderzoek gedaan en voor de gemeente ’s-Hertogenbosch een
migratie- en verhuisketenonderzoek. Hiervoor is gebruik gemaakt van een enquête onder de
bevolking en van gegevensregistraties van gemeenten en andere instanties. Bij het
migratieonderzoek voor de gemeente ’s-Hertogenbosch is gebruik gemaakt van de Markov-
ketentheorie.

• Woningmarktanalyse Hoogvliet/ Pernis (Leliveld, 1997)
Dit onderzoek moet recente woningmarktgegevens en inzicht in actuele ontwikkelingen die
van invloed zijn op het beleid bieden om een strategisch beleidsplan op te baseren. Speciale
aandacht is er voor ouderen, de doelgroep, leefbaarheid en de gevolgen van de nieuwe wet
huursubsidie en de huisvestingswet. Er is alleen gebruik gemaakt van al bestaand materiaal,
en er zijn gesprekken met sleutelpersonen gevoerd. Het bestaande materiaal bestaat vooral
uit gegevens van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS), eerder uitgevoerde
(OTB) onderzoeken en beleidsregistraties.

• Woningmarktanalyse Westland (Boumeester, 1998)
De doelstelling van deze analyse is: ‘het verschaffen van inzicht in de kwantitatieve en
kwalitatieve ontwikkelingsmogelijkheden, knelpunten op de Westlandse woningmarkt, bezien
vanuit de regionale werking van die markt. Dit kan leiden tot een concrete aanpassing van
het gewenste toekomstige lokale of regionale volkshuisvestingsbeleid’.51 Er wordt een
schets gegeven van de huidige samenstelling van de bevolking en de toekomstige
samenstelling wordt bekeken aan de hand van het PRIMOS-model. Verder wordt er gebruik
gemaakt van gegevens van NVM makelaars en woningcorporaties over resp. de vraag naar
koop- en huurwoningen. Tenslotte geeft men een beschrijving van de huidige en de
toekomstige woningvoorraad naar woningkenmerken.

• Woningmarktonderzoek Venlo en Tegelen (Boelhouwer, 1997 II)
Dit onderzoek bestaat uit een woningbehoefteonderzoek onder de bewoners van beide
gemeenten en een migratie-onderzoek onder verhuizers in, naar of uit Venlo en Tegelen. Dit
wordt aangevuld met lokale informatie om inzicht te krijgen in het functioneren van de
woningmarkt in de regio. De aanleiding voor het onderzoek is de wens om een
verantwoorde woningbouwprogrammering te ontwikkelen.

• Woningmarktonderzoek Woerden (Boelhouwer, 1997 I)
Het doel van dit onderzoek luidt als volgt: actueel en gedetailleerd inzicht in de woningvraag
op korte termijn en woningmarktontwikkelingen op de (middel)lange termijn. Voor de korte

                        
49 Elsinga, 1997, p. 1
50 Hoekstra e.a., 1998, p. 1
51 Boumeester, OTB, 1998, p. 2
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termijn let men vooral op de gewenste nieuwbouwdifferentiatie en de doorstroomeffecten
van het nieuwbouwprogramma. Voor de middellange termijn bekijkt men de te verwachten
verschuivingen in de vraag/ en aanbod patronen en de effecten van het differentiëren van
het woningbouwprogramma. Wat de lange termijn betreft is er aandacht voor migratie,
demografische ontwikkeling en de relatie van deze twee begrippen met de toekomstige
woningvraag. Om deze doelstellingen te realiseren maakt men gebruik van enquêtes onder
de bevolking, de provinciale bevolkingsprognose, het Primos-huishoudenmodel, Markov-
modellen, en het woningmarktmodel van SONAR.52

3.2.2 ABF onderzoeken

• De woningmarktsituatie in 2010 in Eindhoven en omgeving (Poulos, 2000 II)
In deze studie worden de te verwachten ontwikkelingen op de Eindhovense woningmarkt
bekeken. Er wordt onderzocht of het voorgenomen sloopprogramma zal leiden tot
knelpunten op de woningmarkt ( in bijzonder voor de lagere inkomens). Aan de hand van de
conclusies hieruit stelt men nieuwe beleidslijnen op, waarvan men ook de consequenties
bekijkt. In het onderzoek maakt men gebruik van CPB scenario’s, het WBO, landelijke trends
en Woningmarkt Simulatie Model (Socrates).

• Regionale woningmarktverkenning provincie Groningen (Poulos, 2000 I)
Deze regionale analyse van de woningmarkt werd uitgevoerd ter voorbereiding op Remkes’,
ronde langs alle regio's. Door middel van de analyse wil men inzicht krijgen in de verwacht
toekomstige ontwikkelingen van de woningmarkt in de regio. De verwachte ontwikkelingen
op provinciaal, stadsgewestelijk en landelijk niveau worden hiertoe beschreven en met
elkaar vergeleken. Op deze manier worden relevante items voor de provincie en het
stadsgewest achterhaald. Bij de analyse maakt men gebruik van CPB scenario’s, het WBO
en het Woningmarkt Simulatie Model van ABF onderzoek.

• Regionale woningmarktverkenning No-Brabant 2000 (ABF, 2000)
Ook deze regionale analyse werd uitgevoerd ter voorbereiding op Remkes’, ronde langs alle regio's.
Men wil inzicht krijgen in de verwacht toekomstige ontwikkelingen van de woningmarkt in de regio. De
verwachte ontwikkelingen op provinciaal, stadsgewestelijk (voor Breda, Tilburg en Den Bosch)
worden beschreven en vergeleken met het landelijk niveau. Uit de verschillen die men hiertussen
signaleert worden afgeleid welke items relevant zijn voor de provincie en de stadsgewesten
gesignaleerd. Bij de analyse maakt men gebruik van CPB scenario’s, het WBO en het Woningmarkt
Simulatie Model van ABF onderzoek.

• Woningmarktonderzoek Regio Stedendriehoek 1998 (Barink, 1998)
Dit is de analyse en het verslag van de WBO oversampling waar de gemeenten van de
stedendriehoek aan hebben deelgenomen. Hierbij heeft men de volgende
onderzoeksaspecten onderscheiden: profielen van de woningmarkt, leefbaarheid,
aandachtspunten van volkshuisvestingsbeleid, vergrijzing en ouderenhuisvesting.

• Woonverkenningen Arnhem MMXXX (Poulos, 2000 III)
In deze verkenning wil men een beeld schetsen van de toekomstige vraag naar woningen en
woonmilieus en het bijbehorende ruimtebeslag tot 2030 onder verschillende macro-
economische omstandigheden. Hiertoe worden CPB scenario’s (vertaald naar de
volkshuisvesting door ABF) en het WBO gebruikt. Daarnaast maakt men voor de
woonvoorkeuren gebruik van het regionale woningmarkt onderzoek KAN 1999.

                        
52 Boelhouwer, OTB, 1997, p. 1-3
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Bijlage 4 Gebruikte indicatoren in andere onderzoeken

In deze lijst zijn alle indicatoren die ik in de bekeken onderzoeken (zie bijlage 3) heb
gevonden opgenomen53. De indicatoren zijn ingedeeld in vier groepen: indicatoren over
huishoudens, over woningen, over huishoudens in woningen en algemene indicatoren die
niet in de categorieën pasten.
Met ‘kenmerken van woningen’ worden steeds de volgende eigenschappen bedoeld:
eigendomsverhouding, grootte, type en prijsklasse. Met ‘kenmerken van huishoudens’
worden de grootte, de leeftijd, het inkomen en het type bedoeld.
In het cursieve en kleinere lettertype is aangegeven wat een indicator volgens mij ongeveer
aan kan geven over de woningmarkt. Deze informatie heeft betrekking op het tweede
gedeelte van onderzoeksvraag B.

Algemeen
• Macro economie/ economisch klimaat: potentiële vraag naar prijsklasse en

eigendomsverhouding
• Regionale werkgelegenheid: potentiële vraag naar prijsklasse en eigendomsverhouding
• Vertrouwen in de economie: potentiële vraag naar prijsklasse en eigendomsverhouding
• Koopbereidheid: potentiële vraag naar koopwoningen

Huishoudens
• Sterftecijfers: vrijkomende woningen door sterfte (evt. ook huishoudengrootte)
• Aantal inwoners regio: aantal benodigde woningen kwantitatief . Kwalitatief:

• Naar leeftijd (gemiddelde leeftijd)
• Naar woonplaats in de regio
• Naar opleidingsniveau
• Naar tijdsbesteding, arbeidsdeelname: full-/ parttime baan en sector,

werkzoekend, studerend, arbeidsongeschikt, vrijwilligerswerk, pensioen, VUT,
huisman/ -vrouw

• Naar werkplaats: binnen woongemeente, binnen regio, buiten regio (pendel)
• Aantal huishoudens (nu en in de toekomst: prognose): aantal benodigde woningen.

Kwalitatief:
• Naar type: alleenstaanden, zonder kinderen, met kinderen, eenoudergezin,

tweepersoonshuishouden (of grootte van het huishouden)
• Naar leeftijd: leeftijd van het hoofd of soms gemiddeld (vergrijzing, ontgroening,

ouderen speciale aandachtsgroep)
• Naar inkomen: doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid of niet, een of twee

inkomens
• Naar ontstaan (alleen bij prognose): natuurlijke aanwas, structurele-, onderwijs-

en woningmarktmigratie
• Allochtoon/ autochtoon
• Headshiprate: percentage van de bevolking dat hoofd is van het huishouden,

leeftijdsgebonden geeft indicatie van gedragsveranderingen

Woningen
• Woningvoorraad bestaand aantal woningen: verhouding met benodigd, zie boven. Kwalitatief:
• Naar eigendomsverhouding: koop of huur; corporatie of particulier

• (Frictie)Leegstand: krapte op de woningmarkt
• Naar grootte: aantal kamers of vloeroppervlak
• Naar prijsklasse: huur met en zonder IHS, koop met en zonder hypotheek
• Naar type: eengezins/ meergezins, gestapeld/ grondgebonden,

                        
53 Omdat de indicatoren allemaal uit andere onderzoeken komen en vele daarvan in meerdere
onderzoeken voorkomen, heb ik geen bronverwijzingen opgenomen.
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zelfstandig/ onzelfstandig, vrijstaand/ hoek/ tussen/ appartement, speciale woningen
(serviceflat/ senioren-/ aanleun-/ steunpunt-/ zorgcomplex-/ gehandicaptenwoning),
toegankelijk voor ouderen

• Naar bouwjaarklasse: vooroorlogs, 45-69, 70 en later
• Nieuwbouwproductie: verhouding tot benodigd/ gewenst. Kwalitatief:

• Naar eigendomsverhouding, grootte (aantal kamers), prijsklasse, type (eengezins/
meergezins), ligging (centrum stedelijk, stedelijk buiten centrum, groen stedelijk,
centrum dorps, landelijk wonen)

• Aangepaste woningen naar soort aanpassing, eigendomsverhouding, regio,
doorstromers/ starters en alternatief: verhouding tot vraag naar aangepaste woningen

• Woningdichtheid: aantrekkelijkheid, benodigde ruimte nieuwbouw

Huishoudens in woningen
• Gemiddelde woningbezetting: van belang bij verhouding bevolkings- en woningaantal
• Woningtekort, restvraag: kwantitatief en kwalitatief tekort op korte en lange termijn:

• Naar eigendomsverhouding en prijsklasse, bouwwijze, grootte, ligging
• Potentieel ‘tekort’: saldo van potentiële vraag en aanbod
• Urgent woning tekort: saldo van urgente vraag en aanbod

• Restaanbod naar kenmerken van woningen en woonmilieu: minder gewenste woningen
• Woningbehoefte: toename bewoonde woningvoorraad ten behoeve van gemeentelijke-,

gewestelijke- en migratoire woningbehoefte: inzicht in herkomst nieuwe bewoners
• Woonquote (gewenst en op het moment) naar eigendomsverhouding, leeftijd,

verhuisgeneigdheid:  gewenste prijsklasse woningen
• Gemiddelde hypotheeksom (gewenst en op het moment): gewenste prijsklasse
• Scheefheid: dure en goedkope: aandachtspunten volkshuisvestingsbeleid
• Gewenste woning: kwalitatieve woningbehoefte

• Eigendomsverhouding woning naar starters/ doorstromers, herkomst, verhuistermijn,
kenmerken huishouden

• Prijsklasse naar eigendomsverhouding, regio, starters en doorstromers, kenmerken
van huishouden

• Woningtype naar gewenste verhuistermijn, eigendomsverhouding, regio, leeftijd
• Grootte naar eigendomsverhouding en kenmerken van huishouden, gewenste

verhuistermijn, verhuisrichting
• Kwaliteitseisen woning: luxe en/ of ruimte en woonomgeving: sociaal, verkeer,

ruimtelijke opzet, voorzieningen
• Leefbaarheid: voorzieningen, overlast, veiligheid, afstand naar werk, ontwikkeling van de

buurt, tevredenheid leven, mate van gelukkig zijn, tevredenheid woonomgeving:
kwalitatieve wensen

Verhuizingen
• Aantal verhuizingen: naar bestemming/ herkomst, nieuwbouw of bestaand, kenmerken

woning en kenmerken huishouden: inzicht in herkomst vertrekkende en nieuwe bewoners
• Aantal op de markt gekomen woningen naar oorzaak, kenmerken woning en lengte

verhuisketen: doorstroomeffecten kwalitatief
• Aantal passende reacties op te huur of te koop aangeboden woningen: populariteit van

woning
• Aantal dagen dat een woning te koop staat aangeboden: populariteit van woning
• Aantal via NVM makelaars verkochte woningen naar woningtype en prijs: populariteit

woningtype en prijsklasse
• Aantal woningen dat vrijkomt volgens prognose: in relatie met woningbehoefte, kwalitatief:

• Naar eigendomsverhouding en regio naar prijsklasse, woningtype, woninggrootte
• Verhuismobiliteit personen: per 1000 inwoners het gemiddelde aantal personen dat

verhuisd is: doorstroming
• Verhuisgeneigdheid huishoudens: urgente (binnen twee jaar) en potentiële:  doorstroming

en kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte
• Starters, doorstromers, woningverlaters en vertrekkers
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• Naar eigendomsverhouding, richting, leeftijd, huishoudentype, inkomen,
doelgroep of niet, tevredenheid woning en woonomgeving

• Verhuismotieven: persoonlijk, fysiek, woning/ omgeving, anders: kwalitatieve
woningbehoefte
• Naar starters en doorstromers, huishoudensamenstelling, eigendomswisseling

• Verhuiskansen van starters en doorstromers naar inkomen, woningtypen, leeftijd,
prijsklasse woningen, regio van herkomst: eventuele aandachtspunten
volkshuisvestingsbeleid

• Kopen of koopwens van huidige huurwoning: verandering in de woningvoorraad en gewenste
eigendomsverhouding
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Bijlage 5 De indicatoren van twee onderzoeken

5.1 Zicht op de regionale woningmarkt, kwalitatief woningmarkt onderzoek Z-O-
Brabant (SRE)
De doelstelling van dit onderzoek is inzicht bieden in vraag en aanbod op de woningmarkt
van Zuidoost-Brabant in de komende 10 jaren.
Het is een tweejaarlijks onderzoek gericht op inzicht in de vraag en het aanbod zoals die nu
is, en een analyse van de woningmarkt op de korte termijn. Om de vier jaar wordt daarnaast
ook een lange termijn (voor tien jaar) onderzoek gehouden. Het rapport waar ik naar heb
gekeken is het lange termijn onderzoek van 2000. Voor de informatieverzameling zijn bij dit
onderzoek onder andere enquêtes gebruikt.

Indicatoren (alles toegespitst naar gemeente):
Bevolking
• Hoeveelheid inwoners, aantal naar leeftijd, opleiding, dagelijkse bezigheden, pendel,

werkplaats
• Hoeveelheid huishoudens, aantal, naar grootte, leeftijd hoofd, leeftijd en samenstelling,

aantal inkomens, inkomen
• Gemiddelde woningbezetting
Woningvoorraad
• Hoeveelheid woningen, aantal, naar eigendomsverhouding, type, speciale woningen,

sector en type, sector en prijs, grootte, sector en type en grootte
Woningen en bewoners
• Leeftijd van bewoners naar type woning, eigendomsverhouding, prijs, grootte
• Type huishouden naar prijsklasse woning
• Doelgroep en scheefheid
• Gewenste woonsituatie
• Kwantitatieve vraag
• Verhuisgeneigdheid, aantal huishoudens, percentage inwonenden
• Koopwens huurwoning
• Verhuisplannen naar eigendomsverhouding en reden, regio, leeftijd,

huishoudensamenstelling, inkomen, doorstromers en starters, verhuisrichting
• Motieven naar starters en doorstromers, huishoudensamenstelling
• Motieven voor eigendomswisseling
Kwalitatieve vraag
• Gewenste eigendomsverhouding naar starters en doorstromers, naar herkomst,

gewenste verhuistermijn
• Gewenste prijsklasse naar eigendomsverhouding, regio, huishoudensamenstelling,

leeftijd
• Gewenst woningtype aantal in voorraad, naar gewenste verhuistermijn,

eigendomsverhouding, naar regio, leeftijd
• Gewenste grootte naar eigendomsverhouding, gewenste verhuistermijn, regio, grootte

huishouden en eigendomsverhouding, starters en doorstromers en
eigendomsverhouding, leeftijd en eigendomsverhouding

• Gewenste speciale woning naar soort aanpassing, eigendomsverhouding, regio,
doorstromers en starters en alternatief

Woningaanbod
Kwantitatief
• Aantal woningen dat vrijkomt (sterftecijfers en sloop niet apart opgenomen, alleen

enquête resultaten)
Kwalitatief
• Eigendomsverhouding, eigendomsverhouding naar regio
• Prijsklasse, naar eigendomsverhouding en regio,
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• Woningtype, naar eigendomsverhouding en regio,
• Woninggrootte, naar eigendomsverhouding en regio
• Doorstroming
• Aantal huishoudens, naar herkomst, eigendomsverhoudingen, sector en woningtype en

woninggrootte

5.2 Samenvatting woningmarkt monitor 2 en 3 in Utrecht
 “Het volkshuisvestingbeleid vereist dat ten aanzien van diverse onderwerpen onderzoeken
worden uitgevoerd en rapportages worden opgesteld. De ontwikkelingen op de regionale
woningmarkt worden gevolgd middel de Regionale woningmarkt monitor, samenhangend
met de bouw van de grote (pre-) Vinex-locaties” 54. Het doel van de monitor is dus het
volgen van ontwikkelingen op de regionale woningmarkt om informatie te verschaffen aan
het volkshuisvestingsbeleid.
Het onderzoek bestaat uit algemene gegevens van de regionale woningmarkt die al
geregistreerd worden, gecombineerd met enkele landelijke gegevens die ook al verzameld
zijn door bijv. het CBS aan de hand van enquêtes. Daarnaast is een belangrijke
gegevensbron ook de registratie van koop woningen en huurwoningen. De rapportage
verschijnt twee keer per jaar, maar de ene keer is deze uitgebreider dan de andere keer. Ik
heb de samenvatting van een eenvoudige versie van (de eerste helft van) 2000 (nr. 3), en
de uitgebreide rapportage van de laatste helft van 1999 (nr. 2) gebruikt. Er is echter uit de
samenvattingen geen duidelijk verschil te ontdekken tussen de uitgebreide en de beperkte
versie. Met de cijfers tussen haakjes achter enkele indicatoren wordt aangegeven dat die
indicator alleen in versie twee of alleen in versie drie is opgenomen.
De indicatoren zijn hier meer gericht op kenmerken van de woningmarkt zelf dan op
kenmerken van de huishoudens of de woningen op de woningmarkt. Het gaat dus niet zo
zeer om het inventariseren van het  aantal woningen en aantal huishoudens, maar om het
afleiden van de verhouding tussen vraag en aanbod aan de hand van andere gegevens.

Indicatoren
• Vertrouwen in de economie (landelijk)

• Consumentenvertrouwen (landelijk)
• Koopbereidheid (landelijk)
• Verwachte economische ontwikkeling in de regio (2)

• Hypotheken (landelijk)
• Aantal (landelijk) (3)
• Hypotheekrente (landelijk)

• Gemiddelde hypotheeksom (Regio: koopwoningenregistratie) (3)
• Primosprognose kwantitatief woningtekort of overschot, vertaald naar de regio d.m.v. de

verwachte economische ontwikkeling daar (2)
• Voortgang van de woningbouw: aantal (gemeentelijke planningen)

• Huur en koopprijsklasse waarin gebouwd wordt
• Naar VINEX locatie

• Soort (grootte, inkomen, leeftijd) huishouden dat belangstelling toont (2)
• Vraag naar woningen van bepaalde prijsklassen naar inkomen (koopwoningen

registratie) (3)
• Herkomst van reagerende huishoudens: naar plaats en woonsituatie

• Verkoopprijs van nieuwe woningen (3)
• Gemiddeld aantal reacties per verkochte woning (koopwoningenregistratie)
• Gemiddeld aantal passende reacties op huurwoningen (huurwoningenregistratie)
• Aantal verkochte en aangeboden woningen in de huur- en koopsector

(woningenregistratie)
• Soort woning (2)

                        
54 http://www.bestuurregioutrecht.nl/volkshuisvesting/basisVHV.htm
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• Aantal dagen dat een woning te koop staat
• Aantal en prijs van aangeboden woningen per gebied binnen de regio
• Herkomst bewoners nieuwe woning: starter of doorstromer?

• Woonwensen soort en prijs woning naar huishoudengrootte



Indicatoren voor een regionale woningmarktmonitor juni 2001

82

Bijlage 6 Indicatoren woningmarkt monitor 1999/ 2000: basisindicatoren

Bevolking:
Inwonertal en bevolkingsgroei
• Aantal inwoners per jaar in het gewest, per gemeente

• Relatieve bevolkingsontwikkeling op 4-cijferig postcode niveau
Vestiging en vertrek
• Mutaties naar geboorte, sterfte, vestiging, vertrek, binnenverhuizing
• Migratiesaldo

• stadsgewest
• per gemeente

• extern (buiten gewestelijk)
• binnengewestelijk

• Verhuismobiliteit per 1000 inwoners per gemeente en op 4-cijferig postcode niveau
• Leeftijdsopbouw
• Leeftijdsopbouw per gemeente (in percentages in 6 klassen)
• Primos- en provinciale prognose (tot 2010) voor de bevolkingsgroei naar leeftijdsopbouw

Woningvoorraad:
Omvang en toename
• Omvang van de woningvoorraad in het gewest
• Woningvoorraad per gemeente totaal en opgesplitst naar eigendomsverhouding
• Aantal gereedgekomen woningen, anderszins toegevoegde woningen en onttrekkingen

• Nieuwbouw naar eigendomsverhouding
• Toename woningvoorraad per gemeente
• Nieuwbouwproductie van stadsgewest en per gemeente in % van het voorgaande jaar
• Samenstelling van de huurwoningvoorraad
• Huurwoningen per gemeente naar prijsklasse en naar corporatie of particuliere huur

• Corporatie woningen naar type (grote / kleine 1/ meer gezinswoning)
Samenstelling van de koopvoorraad
• Koopwoningen per gemeente en per 4-cijferig postcode gebied naar prijsklasse
Leegstand
• Leegstand in het stadsgewest als percentage van de woningvoorraad

• Naar eigendomsverhouding

Huishoudens in woningen
• Huishoudens naar type
• Toename Aantal huishoudens

• Naar type
• Gemiddelde woningbezetting
• Huishoudens per gemeente naar type
• Huishoudens naar leeftijd
• Aantal huishoudens per gemeente naar samenstelling en totaal, naar leeftijd
• Huishoudens naar type en leeftijd
• Aantal huishoudens in ’s-Hertogenbosch en regiogemeenten naar leeftijd en

samenstelling
• Huishoudens naar type en huidige woning
• Huishoudens naar type en huur of koopwoningprijsklasse
• Huishoudens naar leeftijd en huidige woning
• Huishoudens naar leeftijd en huur of koopprijsklasse

Verhuizingen
Aanbodzijde
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• Aantal aangeboden woningen per jaar in % van de voorraad in het stadsgewest en de
gemeenten

• Aantal verhuizingen in het stadsgewest naar doorstromer, verlaters en vertrekkers
• Percentage huishoudens en personen dat het stadsgewest verlaat
De vraagzijde
• Totale vraag in het stadsgewest (dus betrokken woningen: evenveel als het aanbod)

• Naar doorstromers, starters en vestigers, onttrekking, leeg op startdatum en totaal
• Gerealiseerde woningbehoefte
• Toename van de bewoonde woningvoorraad (verschil tussen in- en uitverhuisde

huishoudens)
• Verhuissaldo starters- woningverlaters (stadsgewestelijke woningbehoefte)
• Verhuissaldo vestigers- vertrekkers (migratoire woningbehoefte)
• Toename van bewoonde woningvoorraad per gemeente en in percentages naar

gemeentelijke, gewestelijke of migratoire woningbehoefte
• Saldo van starters en doorstromers tussen de gemeenten: vestigings- en

vertrekoverschot
• Verhuisde huishoudens naar huidige woning
• Starters naar huur/ en koopprijsklasse in het stadsgewest en per gemeente
• Doorstromers naar huur/ en koopprijsklasse in stadsgewest en per gemeente
• Vestigers naar huur/ en koopprijsklasse in stadsgewest en per gemeente
• Doorstromers naar vorige en huidige woning
• Doorstromers naar vorige en huidige woning naar eigendomsverhouding en prijsklasse
• Doorstromers naar leeftijd

• Naar eigendomsverhouding huidige en vorige woning
• Doorstromers naar type en eigendomsverhouding huidige en vorige woning
• Vestiging en vertrek naar richting
• Vestigingsoverschot in stadsgewest
• Migratiesaldo per gemeente naar herkomst ( aangrenzende regio’s randstad, overig

Nederland buitenland)
• Verhuizingen naar nieuwbouw
• Verhuizingen per gemeente en voor het stadsgewest naar bestaande of nieuwbouw in %

door starters, doorstromers en vestigers
• Vestigers in bestaande bouw/ nieuwbouw naar herkomst (aangrenzende regio’s

randstad, overig Nederland, buitenland)

WBO
• Doelgroep en scheefheid
• Percentage van zelfstandig wonende huishoudens in het stadsgewest dat tot de

doelgroep behoort
• Doelgroephuishoudens verdeeld over de gemeenten
• Doelgroep huishoudens naar type, leeftijd, eigendomsverhouding
• Huishoudens naar huur-/ koopprijsklasse en doelgroep of niet
• Dure en goedkope scheefheid in het gewest (vergeleken met andere regio’s)
• Verhuisgeneigdheid en woningbehoefte
• Verhuisgeneigdheid naar urgent en potentieel, naar starters, doorstromers en verlaters
• Inkomen van potentieel en urgent verhuisgeneigde huishoudens naar starters,

doorstromers en verlaters
• Saldo urgente vraag en aanbod: urgente woningtekort in het stadsgewest (vergeleken

met landelijk)
• Naar woninggrootte,
• Naar huur-/ koopprijsklasse, (vergeleken met Noord-Brabant en Nederland)
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• Per gemeente
• Naar woningtype en eigendomsverhouding
• Naar ligging
• Naar bouwwijze

• Samenstelling woningvoorraad stadsgewest vergleken met Noord-Brabant naar huur-/
koopprijsklasse

• Gewenste verkoop van huurwoningen
• Percentage huurders dat huidige woning wil kopen  (gewest en per gemeente,

vergeleken met de rest van Nederland)
• Naar leeftijd, bouwwijze, verhuurder, prijsklasse, woninggrootte

De woningbouwproductieprognose 2000 t/m 2004
• Aantal woningen dat naar verwachting in het stadsgewest zal worden opgeleverd in de

komende 5 jaar
• Naar gemeente
• Naar huur/ koopprijsklasse in het stadsgewest per jaar

• Per gemeente naar huur/ koopprijsklasse totaal tot 2004
• Confrontatie woningbehoefte en productie
• Woningtekort (urgent en potentieel) en woningproductie naar huur-/ koopprijsklasse (tot

2004) met elkaar geconfronteerd
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Bijlage 7 De indicatoren per informatiebehoefte

Informatiebehoeften

Kwalitatieve gegevens over de woningvoorraad
- Aantal kamers (per verdieping indien mogelijk en ook waar de badkamer)
- Aantal verdiepingen die de woning kent
- Huur- en koopprijzen,
- Voorzieningen in de woning, toegankelijkheid (evt. aanpassingen, drempels en

dergelijke)
- Gegevens over de duur van de bewoning door één huishouden (doorstroomwoningen,

eigenlijk dit vooral in verband met deze kenmerken van de woning),
- Oppervlakte van de woning (interessant in relatie tot het aantal kamers)
- Inhoud van de woning
- Bouwjaar
- Nabijheid voorzieningen
- Nabijheid OV-voorzieningen
- Hoogbouw met en zonder lift
- Buitenruimte aanwezig en grootte daarvan
- Recreatie mogelijkheden in de buurt (voor kinderen vooral)
- Locatie in de gemeente (zegt ook wat over de stijl, nabijheid van voorzieningen enz.)

Blik op de toekomst en nieuwbouwplanning
- Bevolkingsprognose (naar kenmerken)
- Door het CBS
- Door de provincie (wordt ook gebruikt voor het vaststellen van de nieuwbouw aantallen)
- Door cohort survival enz.
- Verwachtte toekomstige aantal huishoudens (doorberekening van het aantal inwoners

gecombineerd met de (verwachtte) huishoudengrootte of met de headshiprate).
- Verwachte economische ontwikkeling door het CPB
- Nieuwbouwplanning of in elk geval de VINEX-taakstelling, kwantitatief en kwalitatief
- Woningbehoefte (ook aan de hand van de bevolkingsontwikkeling natuurlijk)

Hoe de voor de corporaties relevante segmenten zich ontwikkelen met betrekking tot
de prijs, woningtype, plaats (per wijk en/ of buurt), wachttijd, beschikbaarheid
- Aantal huurwoningen naar:

- Prijsklasse
- Woningtype
- Plaats (adres)

- Wachttijd voor woningen naar kenmerken
- Beschikbaarheid van de woningen naar kenmerken
- Kenmerken van huishoudens die huurwoningen bewonen
- Misschien ook gegevens over de doelgroep?
- Bouwplannen voor corporatiewoningen naar kenmerken en locatie
- Relatie aantal (corporatie)woningzoekenden en het aantal (corporatie)woningen
- Verwachte economische ontwikkeling

Migratie in het gewest
- Verhuizingen opgesplitst naar:
- Immigratie naar het gewest
- Emigratie uit het gewest
- Binnengewestelijk
- Per gemeente, wijk, buurt in en uitverhuizingen, of vestigings- of vertrekoverschot
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- Kenmerken van verhuisde huishoudens en hun woningen (achtergelaten en nieuw
betrokken)

Verband tussen woningbehoefte/ wensen en voorraad/ nieuwbouw en tussen kwaliteit
van de bestaande voorraad en gewenste kwaliteit
- Aantallen woningen naar type, grootte, prijsklasse, eigendomsverhouding, woonmilieu,

locatie
Extra indicatoren over de kwaliteit:
- Aantal kamers,
- Mogelijkheden tot aanpassen als seniorenwoning
Gewenste kwaliteit:
- Kenmerken van huishoudens (die wat zeggen over waarschijnlijke wensen)
- Reacties op te koop en te huur aangeboden woningen naar kenmerken woning (en

huishouden?)
- Aantal dagen dat woningen te koop staan aangeboden naar kenmerken woning
- Verhuizingen naar kenmerken vorige en huidige woning (alleen binnenregionale

verhuizingen)
Gewenste kwaliteit van de voorraad in de nabije toekomst
- Landelijke prognoses m.b.t. een aantal algemene ontwikkelingen
- Macro economische ontwikkelingen, trends
- Vertrouwen in de economie
- Regionale werkgelegenheid
- Koopbereidheid
- Eigen prognoses en doorberekeningen (bevolkingsberekening enz.)
Toekomstig gewenste kwaliteit van woningen
- Prognoses van huishoudenkenmerken die wat zeggen over de gewenste woningen,

zoals:
- Inkomens
- Gemiddelde grootte van huishoudens

(Sociaal-) economische gegevens
- Inkomens: WBO stadsgewest, CBS jaarlijks op gemeenteniveau.
- Aantal woningen naar prijsklasse
- Gewenste prijsklasse van huur- en koopwoningen van de huishoudens die ingeschreven

staan bij NVM makelaars of in het woonruimteverdelingsysteem van gemeenten en
corporaties.

- Aantal reacties op woningen naar prijsklasse
- Aantal dagen dat woningen te koop staan naar prijsklasse
- Leegstand naar prijsklasse
- Algemene economische gegevens ook landelijke van het CPB,
- Ontwikkeling van de economie
- Consumentenvertrouwen in de economie
- Prijsontwikkeling van woningen (geeft ook wat aan over de vraag natuurlijk, gegevens

van makelaars hierover, en gegevens uit het kadaster)
- Werkgelegenheid (regionaal)

Motivatie van de bewoners achter de cijfers te weten komen; de woontevredenheid,
verhuismotieven, behoeften
- Tevredenheid met de woning en woonomgeving (naar kenmerken woning,

woonomgeving en huishouden)
- Verhuisgeneigdheid naar kenmerken van huishoudens en woningen; door die met elkaar

te vergelijken zou je de motieven kunnen achterhalen (al hangt de verhuisgeneigdheid
niet altijd af van de kenmerken van de woning)



Indicatoren voor een regionale woningmarktmonitor juni 2001

87

- Doorstromers naar kenmerken huidige en vorige woning
- Doorstromers naar huidige en vorige woonomgeving
- Verhuizingen naar herkomst en soort huishouden: starter, vestiger, doorstromer
- Verhuisbewegingen tussen de gemeenten en eventueel buurten

Verbanden tussen de woningmarkt en andere velden  (zoals werkgelegenheid,
veiligheid, voorzieningen en recreatie)
- Werkgelegenheid (het aantal banen/ werkenden, het aantal vacatures en werkzoekende

werklozen)
- Veiligheid (aantal inbraken e.d., want gevoel van veiligheid kan alleen d.m.v. enquêtes

vastgesteld worden: wel probleem van objectieve en subjectieve veiligheid, deze komen
niet altijd overeen, en zo meet je alleen de objectieve)

- Voorzieningen (inclusief recreatie voorzieningen) alleen aanwezigheid, of ook gebruik
ervan?

Effecten van nieuwbouw
- Aantal nieuwbouwwoningen naar kenmerken
- Scheefheid
- Bewoners nieuwe woningen naar herkomst (starter, doorstromer, vestiger)
- Doorstromers naar kenmerken huishouden en kenmerken vorige en huidige woning
- Verhuismobiliteit per gemeente en per buurt

- Naar nieuwbouw en bestaand, binnen en buiten regionaal
- Leegstand naar kenmerken woningen en periode van leegstand
- Verhuisgeneigdheid naar kenmerken van woningen en huishouden uit het WBO

Thema's

Mogelijkheden voor starters op de woningmarkt
- Toegewezen woningen naar herkomst huishoudens en kenmerken woning,
- Kenmerken van gestarte huishoudens
- Uitverhuisde huishoudens naar doorstromer, verlater en vertrekker, het aantal

uitverhuisde personen en de grootte van uitverhuizende huishoudens (aan de hand van
deze drie kan het aantal uitverhuizende starters berekend worden (1999/ 2000 p. 27)

- Per gemeente starters, doorstromers en vestigers naar huur of koopprijsklasse en totaal

Vergrijzing en veranderende woonwensen, zorg- en servicebehoefte hierdoor,
behoefte aan speciale arrangementen van wonen en zorg
- Leeftijdsopbouw op buurt niveau
- Aantal ouderen (65+?) op buurt niveau
- Aandeel ouderen (65+?) van de totale bevolking op buurt niveau
- Kenmerken van oudere huishoudens
- Primos- en provinciale prognose voor de toekomstige bevolkingsopbouw naar leeftijd
- Aantal huishoudens per gemeente naar samenstelling en totaal, leeftijd,
- Aantal huishoudens in 's-Hertogenbosch en regiogemeenten naar leeftijd en

samenstelling
- Huishoudens naar type55 en huur of koopwoningprijsklasse, naar leeftijd en huur of

koopprijsklasse
- Kwalitatieve gegevens over woningen: aanpasbaarheid, mogelijkheid van slaapkamer op

de begane grond
- Voorzieningen voor ouderen (steunpunt, thuiszorg, tehuizen, aanleunwoningen)

                        
55 Type houdt hier in: alleenstaand, 2-persoons, gezin met kinderen, éénoudergezin en
meerpersoonshuishoudens, heeft dus ook betrekking op de grootte van de huishoudens
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- Voor huurwoningen het aantal kamers op de begane grond op buurt niveau
- (laagbouw)woningen naar aantal verdiepingen op buurt niveau
- Voor hoogbouw: met of zonder lift op buurt niveau op buurt niveau

Verschillen in populariteit van woonmilieus
- Aantal verhuizingen naar en uit de verschillende woonmilieus naar starters,

doorstromers en vestigers
- Aantal dagen dat woningen te koop staan in de verschillende woonmilieus
- Aantal reacties op te koop en te huur aangeboden woningen in de woonmilieus
- Verwacht aantal huishoudens naar kenmerken (en dan bekijken welk woonmilieu er bij

deze kenmerken past)

Doorstroming van huur naar koopwoningen (evt. in verband met scheefheid)
- Doorstromers naar vorige en huidige woning naar huur of koop en prijsklasse
- Doorstromers naar leeftijd en eigendomsverhouding huidige en vorige woning
- Doorstromers naar samenstelling en eigendomsverhouding huidige en vorige woning
- Aantal verkochte huurwoningen
- Scheefheid (uit WBO en voor huurwoningen uit woonruimteverdelingbestanden)naar

eigendomsverhouding (kan uit WBO wel scheefheid voor koopwoningen worden
gehaald?)

- Hypotheekrente ontwikkeling
- Huurprijzenontwikkeling
- Koopprijzenontwikkeling

Regionale of lokale effecten van bouw van duurdere koopwoningen op de lengte van
verhuisketens
- Aantal koopwoningen per gemeente en per buurt naar prijsklasse
- Nieuwbouw per jaar op buurt niveau?
- Verhuizingen per gemeente naar bestaande of nieuwbouw in % door starters,

doorstromers en vestigers op buurt niveau
- Vestigers in bestaande bouw/ nieuwbouw naar herkomst (aangrenzende regio's

randstad, overig Nederland, buitenland)

Veranderende leefstijlen signaleren en de daarmee samenhangende veranderende
woonwensen (Architecten)
- Huishoudens naar grootte en leeftijd
- Blijkbaar (zie monitor 1999/ 2000) kunnen ook de huur- en koopprijsklasse in relatie tot

het huishoudentype en de leeftijd zonder enquêtes of WBO bepaald worden.
- Aantallen huishoudens naar leeftijd en grootte
- Aantal dagen dat woningen te koop staan naar kenmerken
- Aantal reacties op te koop of te huur aangeboden woningen naar kenmerken van die

woningen
- Voor corporatie huurwoningen de kenmerken van de huishoudens in verband met de

gevraagde woningen
- Aantal inschrijvingen en de wensen die daaruit blijken (is mogelijk omdat het hier alleen

om huurwoningen gaat)
- Duur van ingeschreven staan in relatie tot de kenmerken van huishoudens en gewenste

woningen
- Gemiddelde duur van ingeschreven staan voor huishoudens naar kenmerken (van

huishouden en van gewenste woning incl. woonmilieu)
- Gewenste woning naar oppervlakte aantal kamers, bereikbaarheid, type, prijs,

aanpassingen



Indicatoren voor een regionale woningmarktmonitor juni 2001

89

- Van de woningcorporaties zouden gegevens met betrekking tot bijzondere
woonarrangementen te achterhalen moeten zijn

Aandeel allochtone huishoudens in de regio en eventuele andere woonwensen
- Aantal allochtone inwoners (eventueel opgesplitst naar herkomst)
- Aandeel allochtone inwoners van het totaal aantal
- Gemiddelde grootte van allochtone huishoudens
- Kenmerken woningen van allochtonen
- WBO: allochtonen naar inkomen, huur/ koopprijs, IHS-gegevens, huur-koopquote

Effecten van herstructurering
- Wijken en buurten waarin herstructurering plaats vindt (uit beleidsdocumenten te halen)
- Aantal verbouwde woningen naar kenmerken (voor en na) en buurt
- Aantal gesloopte woningen naar kenmerken en buurt
- Scheefheid in herstructureringsgebieden
- Bewoners nieuwe woningen in herstructureringsgebieden naar herkomst (starter,

doorstromer, vestiger)
- Doorstromers naar kenmerken huishouden en kenmerken vorige en huidige woning
- Verhuismobiliteit per gemeente en per buurt, vooral in de herstructureringsgebieden

- Naar nieuwbouw en bestaand, binnen en buiten regionaal
- Leegstand naar kenmerken woningen en periode van leegstand
- Verhuisgeneigdheid naar kenmerken van woningen en huishouden uit het WBO
- Huishoudens naar kenmerken per buurt (met kwartielen werken bijvoorbeeld)
- Woningen naar kenmerken per buurt (ook eventueel met kwartielen)
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Bijlage 8 De uitgebreide lijst met indicatoren

Dit is de lijst waarin de nieuwe indicatoren zijn samengevoegd met de basisindicatoren uit de
eerste twee afleveringen van de monitor. De cursieve indicatoren zijn nieuw, de overigen zijn
basisindicatoren en andere indicatoren die al in de eerste twee afleveringen van de monitor
waren opgenomen.

Bevolking:
Inwonertal en bevolkingsgroei
• Aantal inwoners in het gewest

• Per gemeente
• Per wijk/ buurt

• Aantal allochtone inwoners (eventueel opgesplitst naar herkomst) per buurt
• Aandeel allochtone inwoners van het totaal aantal per buurt
Vestiging en vertrek personen
• Mutaties naar geboorte, sterfte, vestiging, vertrek, binnenverhuizing
• Migratiesaldo

• Stadsgewest
• Per gemeente

• Extern (buiten gewestelijk)
• Binnengewestelijk

• Verhuismobiliteit per 1000 inwoners per gemeente en op 4-cijferig postcode niveau
• Leeftijdsopbouw
• Leeftijdsopbouw gewest (in percentages in 6 klassen)

• Per gemeente
• Per buurt/ wijk

• Aantal ouderen (naar categorieën 55-65/ 65-75/ 75+) op buurt niveau
• Aandeel ouderen (naar categorieën 55-65/ 65-75/ 75+) van de totale bevolking op buurt

niveau
• Primos- en provinciale prognose (tot 2010) voor de bevolkingsgroei naar leeftijdsopbouw

Woningvoorraad:
Omvang en toename
• Omvang van de woningvoorraad in het gewest

• Per gemeente totaal en opgesplitst naar kenmerken56

• Per buurt/ wijk/ woonmilieu naar kenmerken
• Corporatiehoogbouw met en zonder lift

• Aanpassingen en voorzieningen in corporatiewoningen
• Aantal kamers
• Woningvoorraad naar inhoud/ oppervlakte van de woning

• Kavelgrootte
• Aantal verdiepingen in corporatiewoningen

• Aantal gereedgekomen woningen, anderszins toegevoegde woningen en onttrekkingen
• Nieuwbouw naar eigendomsverhouding

• Toename woningvoorraad per gemeente
• Naar kenmerken en buurt
• Aantal van kenmerken veranderde woningen naar buurt
• Aantal gesloopte woningen naar kenmerken naar buurt
• Nieuwbouwproductie van stadsgewest en per gemeente in % van het voorgaande jaar
• Combinaties van kenmerken:
• Huurwoningen per gemeente naar prijsklasse en naar corporatie of particuliere huur

• Corporatie woningen naar type (grote / kleine 1/ meer gezinswoning)
                        
56 Grootte, eigendomsverhouding, prijsklasse, meergezins/ eengezins, bouwwijze, bouwjaarklasse
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• Koopwoningen per gemeente en per 4-cijferig postcode gebied naar prijsklasse
Leegstand
• Leegstand in het stadsgewest als percentage van de woningvoorraad

• Naar eigendomsverhouding
Buurt en wijk kenmerken
• Buurt of wijk waar de woning is naar kenmerken van de woning naar:
• Bebouwingsdichtheid per buurt
• Bouwjaar van (het grootste gedeelte van) de buurt

Huishoudens in woningen
• Huishoudens naar kenmerken
• Aantal huishoudens (vergeleken met vorige jaren)
• Naar kenmerken
• Kenmerken van allochtone huishoudens

• Kenmerken van gestarte huishoudens
• Gemiddelde woningbezetting
• Huishoudens per gemeente naar kenmerken
• Aantal huishoudens per gemeente naar samenstelling en totaal, naar leeftijd
• Aantal huishoudens in ’s-Hertogenbosch en regiogemeenten naar leeftijd en

samenstelling
• Huishoudens naar kenmerken en woningkenmerken
• Huishoudens naar type en huur- of koopprijsklasse
• Huishoudens naar leeftijd en huur- of koopprijsklasse
Huishoudenprognose/ woningbehoefte
• Verwacht aantal huishoudens per jaar
• Naar kenmerken huishoudens (PRIMOS)

• Huishoudens naar leeftijd en andere kenmerken (naar leeftijd en grootte bijv., vooral
ouderen)

Verhuizingen
Aantallen totaal naar herkomst
• Totale vraag en aanbod woningen per jaar in % van de voorraad in het stadsgewest en

de gemeenten
• Naar oorzaak: doorstromers, starters en vestigers, vertrekkers, onttrekking, leeg op

startdatum en totaal
• Vestigers herkomst (aangrenzende regio’s randstad, overig Nederland, buitenland)
• Aantal verhuizingen (huishoudens) naar richting (binnenkomend, uitvertrekkend, binnen

gewest)
• Uitverhuizende huishoudens naar starter57, doorstromer, verlater en vertrekker

• Binnen gewest naar starters, doorstromers en verlaters
• Vestigingsoverschot in stadsgewest
• Aantal uitverhuisde personen
• Percentage huishoudens en personen dat het stadsgewest verlaat
• Verhuissaldo starters- woningverlaters (stadsgewestelijke woningbehoefte)
• Verhuissaldo vestigers- vertrekkers (migratoire woningbehoefte)
• Toename van de bewoonde woningvoorraad (verschil tussen in- en uitverhuisde

huishoudens)
• Toename van bewoonde woningvoorraad per gemeente
• In percentages naar gemeentelijke, gewestelijke of migratoire woningbehoefte
                        
57 Aan de hand van: uitverhuisde huishoudens naar doorstromer, verlater en vertrekker, aantal
uitverhuisde personen en grootte van uitverhuizende huishoudens
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• Lengte verhuisketens binnen het gewest naar veroorzaking (nieuwbouw, vertrekkers,
verlaters)

Aantallen per gemeente naar herkomst
• Migratiesaldo per gemeente naar herkomst (aangrenzende regio’s, randstad, overig

Nederland, buitenland)
• Per gemeente starters, doorstromers en vestigers naar huur of koopprijsklasse en totaal
Aantallen per buurt/ wijk naar herkomst
• Verhuisbewegingen tussen buurten en/ of wijken: vestigings- of vertrekoverschot
• Saldo van starters en doorstromers tussen de gemeenten: vestigings- en

vertrekoverschot
Kenmerken verhuisde huishoudens
• Verhuisde huishoudens naar kenmerken
• Naar doorstromers, starters, vestigers, vertrekkers, woningverlaters
Kenmerken woningen die van eigenaar verwisseld zijn
• Kenmerken van bij verhuizingen betrokken woningen
Kenmerken van woningen in relatie tot kenmerken huishoudens
• Doorstromers naar huishoudenkenmerken (ook etniciteit) en hun vorige en huidige

woning
• Doorstromers naar huur/ en koopprijsklasse in stadsgewest en per gemeente
• Doorstromers naar vorige en huidige woning naar eigendomsverhouding en prijsklasse
• Doorstromers naar type en eigendomsverhouding huidige en vorige woning
• Uitverhuizende huishoudens naar kenmerken en kenmerken achtergelaten woning
• Vestigers naar woning en huishoudenkenmerken  (ook etniciteit)
• Vestigers naar huur/ en koopprijsklasse in stadsgewest en per gemeente
• Starters naar kenmerken woning en huishouden (ook etniciteit)
• Starters naar huur/ en koopprijsklasse in het stadsgewest en per gemeente
Verhuizingen naar nieuwbouw
• Verhuizingen naar bestaande of nieuwbouw in % door starters, doorstromers en

vestigers en kenmerken huishoudens
• Doorstromers naar kenmerken vorige woning
• Vestigers in nieuwbouw naar herkomst (aangrenzende regio’s randstad, overig

Nederland, buitenland)
• Kenmerken van huishoudens in nieuwe woningen
• Lengte verhuisketen naar kenmerken van de nieuwe woning (o.a. prijsklasse!)
• Gegevens die wat aangeven over de vraag naar woningen naar kenmerken
• Aantal dagen dat woningen te koop staan naar kenmerken en locatie
• Leegstand naar kenmerken en locatie
• Aantal reacties op te huur aangeboden woningen (naar kenmerken van huishoudens en)

naar kenmerken en locatie van woning
• Vrijkomende woningen naar kenmerken
Algemeen
• Aantal verkochte huurwoningen naar kenmerken

• Verkocht aan voormalige huurders van de woning of ander huishouden
• Duur van de bewoning van een woning door één huishouden naar kenmerken van de

woning (en huishouden): 1, 2, 3, 4 of > 5 jaar.

Corporatiegegevens
• Bij corporaties ingeschreven huishoudens
• Aantal inschrijvingen en de wensen die daaruit blijken: aantal kamers, type, prijs,

aanpassingen
• Woonwensen (woning en woonmilieu) van bij de corporaties ingeschreven

woningzoekende huishoudens naar nationaliteit en andere kenmerken
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• Duur van ingeschreven staan in relatie tot de kenmerken van huishoudens (ook
nationaliteit) en gewenste woningen

• Voor corporatiewoningen inkomens van woningzoekende huishoudens en hun
kenmerken en succes op de woningmarkt

• Vergelijking van de wensen van ingeschreven huishoudens naar kenmerken (ook
nationaliteit) met de kenmerken van de uiteindelijk betrokken woning

• Toegewezen woningen naar herkomst huishoudens en kenmerken woning
• Vraag naar speciale woonarrangementen (woningcorporaties en

woningzoekendenregistraties van regiogemeenten)

Algemeen
• Algemeen te verwachten trends m.b.t. leefstijlen, bijvoorbeeld gezinsverdunning,

toename aandeel eenpersoonshuishoudens in bepaalde leeftijdsgroepen etc.
• Prijsontwikkeling van woningen

• Naar eigendomsverhouding
• Naar woningtype
• Naar locatie

• Algemene (landelijke) gegevens huidige economische situatie:
• Ontwikkeling economie (CPB)
• Vertrouwen in de economie (CBS)
• Koopbereidheid (CBS)
• Algemene gegevens over inkomensontwikkeling (WBO voor stadsgewest, CBS

gemeente)
• Hypotheekrente ontwikkeling
• Werkgelegenheid (op regionaal niveau) (ETIN58)

• Verwachtte (landelijke) toekomstige economische ontwikkeling (CPB)
• Aantal inbraken en geweldsdelicten per buurt en woonmilieu

WBO
• Doelgroep en scheefheid
• Percentage van zelfstandig wonende huishoudens in het stadsgewest dat tot de

doelgroep behoort
• Doelgroephuishoudens verdeeld over de gemeenten
• Doelgroep huishoudens naar type, leeftijd, eigendomsverhouding
• Huishoudens naar huur-/ koopprijsklasse en doelgroep of niet
• Dure en goedkope scheefheid in het gewest (vergeleken met andere regio’s)

• Naar eigendomsverhouding
• Verhuisgeneigdheid en woningbehoefte

• Naar kenmerken van huishoudens en woningen
• Verhuisgeneigdheid naar urgent en potentieel, naar starters, doorstromers en verlaters
• Inkomen van potentieel en urgent verhuisgeneigde huishoudens naar starters,

doorstromers en verlaters
• Saldo urgente vraag en aanbod: urgente woningtekort in het stadsgewest (vergeleken

met landelijk)
• Naar woninggrootte,
• Naar huur-/ koopprijsklasse, (vergeleken met Noord-Brabant en Nederland)

• Per gemeente
• Naar woningtype en eigendomsverhouding
• Naar ligging

                        
58 Economisch Technologisch Instituut Noord-Brabant
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• Naar bouwwijze
• Samenstelling woningvoorraad stadsgewest vergleken met Noord-Brabant naar huur-/

kopprijsklasse
• Gewenste verkoop van huurwoningen
• Percentage huurders dat huidige woning wil kopen  (gewest en per gemeente,

vergeleken met de rest van Nederland)
• Naar leeftijd, bouwwijze, verhuurder, prijsklasse, woninggrootte

Woonwensen
• Woonwensen naar starter, doorstromer of vestiger
• Woonwensen naar andere huishoudenkenmerken (ook nationaliteit)
• Waardeoordelen van bewoners over voorzieningen in hun buurt
• Tevredenheid met de woning en woonomgeving (naar kenmerken woning,

woonomgeving en huishouden)
• Waardering veiligheid woonomgeving
• Allochtone huishoudens
• Allochtone huishoudens naar inkomen, huur/ koopprijsklasse, IHS-gegevens, huur-

koopquote

De woningbouwproductieprognose
• Aantal woningen dat naar verwachting in het stadsgewest wordt opgeleverd in de

komende 5 jaar
• Naar huur/ koopprijsklasse in het stadsgewest per jaar
• Naar gemeente
• Naar kenmerken woningen en locatie in de gemeente

• Confrontatie woningbehoefte en productie
• Woningtekort (urgent en potentieel) en woningproductie naar huur-/ koopprijsklasse (tot

2004) met elkaar geconfronteerd
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Bijlage 9 De beperkte lijst met indicatoren

Ook hier zijn de cursieve indicatoren nieuw, de overigen waren al in de eerste twee
afleveringen van de monitor waren opgenomen.

Bevolking:
Inwonertal en bevolkingsgroei
• Aantal inwoners in het gewest

• Per gemeente
• Per wijk/ buurt

• Aantal allochtone inwoners (eventueel opgesplitst naar herkomst) per buurt
• Aandeel allochtone inwoners van het totaal aantal per buurt
Vestiging en vertrek personen
• Mutaties naar geboorte, sterfte, vestiging, vertrek, binnenverhuizing
• Migratiesaldo

• Stadsgewest
• Per gemeente

• Extern (buiten gewestelijk)
• Binnengewestelijk

• Verhuismobiliteit per 1000 inwoners per gemeente en op 4-cijferig postcode niveau
• Leeftijdsopbouw
• Leeftijdsopbouw gewest (in percentages in 6 klassen)

• Per gemeente
• Per buurt/ wijk

• Aantal ouderen (naar categorieën 55-65/ 65-75/ 75+) op buurt niveau
• Aandeel ouderen (naar categorieën 55-65/ 65-75/ 75+) van de totale bevolking op buurt

niveau
• Primos- en provinciale prognose (tot 2010) voor de bevolkingsgroei naar leeftijdsopbouw

Woningvoorraad:
Omvang en toename
• Omvang van de woningvoorraad in het gewest

• Per gemeente totaal en opgesplitst naar kenmerken59

• Per buurt/ wijk/ woonmilieu naar kenmerken
• Aantal gereedgekomen woningen, anderszins toegevoegde woningen en onttrekkingen

• Nieuwbouw naar eigendomsverhouding
• Toename woningvoorraad per gemeente

• Naar kenmerken en locatie in de gemeente
• Nieuwbouwproductie van stadsgewest en per gemeente in % van het voorgaande jaar
• Combinaties van kenmerken:
• Huurwoningen per gemeente naar prijsklasse en naar corporatie of particuliere huur

• Corporatie woningen naar type (grote / kleine 1/ meer gezinswoning)
• Koopwoningen per gemeente en per 4-cijferig postcode gebied naar prijsklasse
Leegstand
• Leegstand in het stadsgewest als percentage van de woningvoorraad

• Naar eigendomsverhouding
Buurt en wijk kenmerken
• Buurt of wijk waar de woning is naar kenmerken van de woning naar:
• Bebouwingsdichtheid per buurt
• Bouwjaar van (het grootste gedeelte van) de buurt

                        
59 Grootte, eigendomsverhouding, prijsklasse, meergezins/ eengezins, bouwwijze, bouwjaarklasse
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Huishoudens in woningen
• Huishoudens naar kenmerken
• Aantal huishoudens (vergeleken met vorige jaren)

• Naar kenmerken
• Kenmerken van allochtone huishoudens
• Kenmerken van gestarte huishoudens

• Gemiddelde woningbezetting
• Huishoudens per gemeente naar kenmerken
• Aantal huishoudens per gemeente naar samenstelling en totaal, naar leeftijd
• Aantal huishoudens in ’s-Hertogenbosch en regiogemeenten naar leeftijd en

samenstelling
• Huishoudens naar kenmerken en woningkenmerken
• Huishoudens naar type en huur- of koopprijsklasse
• Huishoudens naar leeftijd en huur- of koopprijsklasse
Huishoudenprognose/ woningbehoefte
• Verwacht aantal huishoudens per jaar

Verhuizingen
Aantallen totaal naar herkomst
• Totale vraag en aanbod woningen per jaar in % van de voorraad in het stadsgewest en

de gemeenten
• Naar oorzaak: doorstromers, starters en vestigers, vertrekkers, onttrekking, leeg op

startdatum en totaal
• Vestigers herkomst (aangrenzende regio’s randstad, overig Nederland, buitenland)
• Aantal verhuizingen (huishoudens) naar richting (binnenkomend, uitvertrekkend, binnen

gewest)
• Uitverhuizende huishoudens naar starter60, doorstromer, verlater en vertrekker

• Binnen gewest naar starters, doorstromers en verlaters
• Vestigingsoverschot in stadsgewest
• Aantal uitverhuisde personen
• Percentage huishoudens en personen dat het stadsgewest verlaat
• Verhuissaldo starters- woningverlaters (stadsgewestelijke woningbehoefte)
• Verhuissaldo vestigers- vertrekkers (migratoire woningbehoefte)
• Toename van de bewoonde woningvoorraad (verschil tussen in- en uitverhuisde

huishoudens)
• Toename van bewoonde woningvoorraad per gemeente

• In percentages naar gemeentelijke, gewestelijke of migratoire woningbehoefte
• Lengte verhuisketens binnen het gewest naar veroorzaking (nieuwbouw, vertrekkers,

verlaters)
Aantallen per gemeente naar herkomst
• Migratiesaldo per gemeente naar herkomst (aangrenzende regio’s, randstad, overig

Nederland, buitenland)
• Per gemeente starters, doorstromers en vestigers naar huur of koopprijsklasse en totaal
Aantallen per buurt/ wijk naar herkomst
• Verhuisbewegingen tussen buurten en/ of wijken: vestigings- of vertrekoverschot
• Saldo van starters en doorstromers tussen de gemeenten: vestigings- en

vertrekoverschot
Kenmerken verhuisde huishoudens
• Verhuisde huishoudens naar kenmerken
                        
60 Aan de hand van: uitverhuisde huishoudens naar doorstromer, verlater en vertrekker, aantal
uitverhuisde personen en grootte van uitverhuizende huishoudens
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• Naar doorstromers, starters, vestigers, vertrekkers, woningverlaters
Kenmerken woningen die van eigenaar verwisseld zijn
• Kenmerken van bij verhuizingen betrokken woningen
Kenmerken van woningen in relatie tot kenmerken huishoudens
• Doorstromers naar huishoudenkenmerken (ook etniciteit) en hun vorige en huidige

woning
• Doorstromers naar huur/ en koopprijsklasse in stadsgewest en per gemeente
• Doorstromers naar vorige en huidige woning naar eigendomsverhouding en prijsklasse
• Doorstromers naar type en eigendomsverhouding huidige en vorige woning
• Uitverhuizende huishoudens naar kenmerken en kenmerken achtergelaten woning
• Vestigers naar woning en huishoudenkenmerken  (ook etniciteit)
• Vestigers naar huur/ en koopprijsklasse in stadsgewest en per gemeente
• Starters naar kenmerken woning en huishouden (ook etniciteit)
• Starters naar huur/ en koopprijsklasse in het stadsgewest en per gemeente
Verhuizingen naar nieuwbouw
• Verhuizingen naar bestaande of nieuwbouw in % door starters, doorstromers en

vestigers en kenmerken huishoudens
• Doorstromers naar kenmerken vorige woning
• Vestigers in nieuwbouw naar herkomst (aangrenzende regio’s randstad, overig

Nederland, buitenland)
• Kenmerken van huishoudens in nieuwe woningen
• Lengte verhuisketen naar kenmerken van de nieuwe woning (o.a. prijsklasse!)
Algemeen verhuizingen
• Aantal verkochte huurwoningen naar kenmerken

• Verkocht aan voormalige huurders van de woning of ander huishouden
• Leegstand naar kenmerken en locatie

Algemeen
• Prijsontwikkeling van woningen

• Naar woningtype
• Naar locatie

• Algemene (landelijke) gegevens huidige economische situatie:
• Ontwikkeling economie (CPB)
• Vertrouwen in de economie (CBS)
• Koopbereidheid (CBS)
• Algemene gegevens over inkomensontwikkeling (WBO voor stadsgewest, CBS

gemeente)
• Hypotheekrente ontwikkeling
• Werkgelegenheid (op regionaal niveau) (ETIN61)

• Verwachtte (landelijke) toekomstige economische ontwikkeling (CPB)

WBO
• Doelgroep en scheefheid
• Percentage van zelfstandig wonende huishoudens in het stadsgewest dat tot de

doelgroep behoort
• Doelgroephuishoudens verdeeld over de gemeenten
• Doelgroep huishoudens naar type, leeftijd, eigendomsverhouding
• Huishoudens naar huur-/ koopprijsklasse en doelgroep of niet
• Dure en goedkope scheefheid in het gewest (vergeleken met andere regio’s)

                        
61 Economisch Technologisch Instituut Noord-Brabant
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• Naar eigendomsverhouding
• Verhuisgeneigdheid en woningbehoefte
• Verhuisgeneigdheid naar kenmerken van huishoudens en woningen
• Verhuisgeneigdheid naar urgent en potentieel, naar starters, doorstromers en verlaters
• Inkomen van potentieel en urgent verhuisgeneigde huishoudens naar starters,

doorstromers en verlaters
• Saldo urgente vraag en aanbod: urgente woningtekort in het stadsgewest (vergeleken

met landelijk)
• Naar woninggrootte,
• Naar huur-/ koopprijsklasse, (vergeleken met Noord-Brabant en Nederland)

• Per gemeente
• Naar woningtype en eigendomsverhouding
• Naar ligging
• Naar bouwwijze

• Samenstelling woningvoorraad stadsgewest vergleken met Noord-Brabant naar huur-/
koopprijsklasse

• Gewenste verkoop van huurwoningen
• Percentage huurders dat huidige woning wil kopen  (gewest en per gemeente,

vergeleken met de rest van Nederland)
• Naar leeftijd, bouwwijze, verhuurder, prijsklasse, woninggrootte

Woonwensen
• Woonwensen naar starter, doorstromer of vestiger
• Woonwensen naar huishoudenkenmerken (ook nationaliteit)
• Waardeoordelen van bewoners over voorzieningen in hun buurt
• Tevredenheid met de woning en woonomgeving (naar kenmerken woning, -omgeving en

huishouden)
• Waardering veiligheid woonomgeving
• Allochtone huishoudens
• Allochtone huishoudens naar inkomen, huur/ koopprijsklasse, IHS-gegevens, huur-

koopquote

De woningbouwproductieprognose
• Aantal woningen dat naar verwachting in het stadsgewest wordt opgeleverd in de

komende 5 jaar
• Naar huur/ koopprijsklasse in het stadsgewest per jaar
• Naar gemeente
• Naar kenmerken woningen en locatie in de gemeente

• Confrontatie woningbehoefte en productie
• Woningtekort (urgent en potentieel) en woningproductie naar huur-/ koopprijsklasse (tot

2004) met elkaar geconfronteerd
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