Vragenlijst

Woon Onderzoek (WoON) - 2018
CAWI, CATI, CAPI
Versie: 1.10
Datum: 13-06-2017
M. Cremers
R. Vis-Visschers

CBS Heerlen
CBS-weg 11
6412 EX Heerlen
Postbus 4481
6401 CZ Heerlen
+31 45 570 60 00
www.cbs.nl

projectnummer

DVZ
13-06-2017
kennisgeving

De in dit rapport weergegeven opvattingen zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk
overeen met het beleid van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

CBS Heerlen
CBS-weg 11
6412 EX Heerlen
Postbus 4481
6401 CZ Heerlen
+31 45 570 60 00
www.cbs.nl

projectnummer

DVZ
13-06-2017
kennisgeving

De in dit rapport weergegeven opvattingen zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk
overeen met het beleid van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Inhoudsopgave

Woon Onderzoek (WoON) - 2018

Inhoudsopgave
Imputaties, Types en Verwijzingen

5

Berekeningen

7

Blok Huishoudbox CAWI

8

Blok 1: Eigendomsvorm Huidige Woning

12

Blok 2: Verhuur Woonruimte

13

Blok 3: Woningtype en VVE

15

Blok 4: Kenmerken Huidige Woning

23

Blok 5: Ouderenwoning

27

Blok 6: Kosten Huurwoning

30

Blok 7: Kopen Huurwoning

33

Blok 8: Kosten Koopwoning

35

Blok 9: Kwijtschelding Heffingen

41

Blok 10: Energie

42

Blok 11: Onderhoud en Woningverbetering

46

Blok 12: Tevredenheid Huidige Woning

51

Blok 13: Tevredenheid Huidige Woonomgeving

53

Blok 14: Verhuizingen in de afgelopen 2 jaar

61

Afleiding SelStellen

73

Blok 15: Kenmerken Vorige Woning

74

Blok 16: Huurprijs Vorige Woning

78

Blok 17: Vrijkomen en Verkoopprijs Vorige Woning

80

Blok 18: Verhuiswens en Verhuisreden

83

Afleiding Wonen

90

Blok 19: Kenmerken Gewenste Woning

91

Blok 20: Particulier Opdrachtgeverschap

98

Blok 21: Gewenste Wijk of Woonplaats

100

Blok 22: Zoekacties Nieuwe Woning

108

Blok 23: Opleiding OP

114

Blok 24: Opleiding Partner

116

Blok 25: Gezondheid en Bewegen

118

Blok 26: Tevredenheid

125

Blok 27: Vervolgonderzoek

126

4

Inhoudsopgave

Woon Onderzoek (WoON) - 2018

Imputaties, Types en Verwijzingen
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de imputaties, antwoordmogelijkheden of begrippen die regelmatig
worden gebruikt in de vragenlijst. Deze kenmerken worden hier éénmalig gedefinieerd zodat in de vragenlijst
hier slechts kort naar gerefereerd hoeft te worden.
1. Imputaties
$W
$T
$P

Mode = CAWI
Mode = CATI
Mode = CAPI

2. Types
Voorlett
String[10]
AchterNa
String[40]
TStraat
String[30]
THuisNr
String[5]
THuisNrTv
String[7]
TPostcode
String[6] {mask = 4 cijfers en 2 letters}
TWoonPlts
String[40]
TTelnr
String[10] {mask = 10 aaneengesloten cijfers, indien response}
TJaNee
1. Ja
2. Nee

[Ja]
[Nee]

TJaar
[1900..2030]
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TMaand
1. Januari
2. Februari
3. Maart
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Augustus
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

[Jan]
[Febr]
[Maart]
[April]
[Mei]
[Juni]
[Juli]
[Aug]
[Sept]
[Okt]
[Nov]
[Dec]

TUur
[0..95]
TEens
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens en niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

[HEens]
[Eens]
[Neutraal]
[OnEens]
[HOnEens]

3. Verwijzingen
RefDatum = startdatum (start.datestart) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet meer
overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
RefJaar = jaar startdatum (start.datestart.year) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt deze niet
meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
RefMaand = maand startdatum (start.datestart.month) (nb: wanneer deze datum eenmaal gevuld is, wordt
deze niet meer overschreven wanneer de vragenlijst opnieuw gestart wordt)
OP = Lid HHkern
* OP maakt deel uit van de kern van het huishouden
New_HHB.regel[OP].PLHH = [Alleen]/[K1_noAll]/[Echtgen]/[Partner]
Lft_OP
* Leeftijd OP
New_HHB.regel[OP].Lft
Lft_PA
* Leeftijd partner OP
Alleen wanneer New_HHB.regel[OP].PLHH = [Echtgen]/[Partner]:
Indien regel OP = 1 dan Lft_PA = New_HHB.regel[2].Lft
Indien regel OP = 2 dan Lft_PA = New_HHB.regel[1].Lft

6

Inhoudsopgave

Woon Onderzoek (WoON) - 2018

Berekeningen
AFL_KindHH12
*Aantal personen in huishouden jonger dan 12 jaar
Integer[]
AFL_KindHH4
*Aantal personen in huishouden jonger dan 4 jaar
Integer[]
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Blok Huishoudbox CAWI
*Dit is een samenvatting van de huishoudbox CAWI. De huishoudbox CAWI heeft de volgende aannames:
- De persoon op regel 1 moet altijd 15 jaar of ouder zijn.
- Iemand van jonger dan 15 jaar krijgt automatisch als burgerlijke staat ‘nooit gehuwd geweest’
- Bij een personensteekproef mag de geboortedatum van de OP niet worden aangepast.
- Iemand die jonger dan 15 is in een huishoudsamenstelling met kinderen wordt beschouwd als kind van de
huishoudkern.
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$0

≥ 3 personen in hh en (indien
personensteekproef) OP = 15 jaar of ouder

AantalPP ≥ 3 en (indien pers. steekproef) Lft_OP ≥
15

$1

2 personen in hh en (indien personensteekproef)
OP = 15 jaar of ouder

AantalPP = 2 en (indien pers. steekproef ) Lft_OP ≥
15

$2

3 personen in hh

AantalPP = 3

$3

Meer dan 3 personen in hh

AantalPP > 3

$4a

Huishouden bestaat uit een echtpaar met
kinderen en/of anderen

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

$4b

Huishouden bestaat uit echtpaar met kinderen

HHKern = [PartKnd]/[PartKndAnd]

$5

Huishouden bestaat uit ouder met kinderen en
eventueel anderen

HHKern = [EOKnd]/[EOKndAnd]

$6

Er zijn ‘anderen’ in het huishouden

HHKern = [PartAnd]/[PartKndAnd]/[EOKndAnd]

$M

OP = man

(NAW.Geslacht = [M] en CntrlGBA <> [Geslacht])
of (NAW.Geslacht = [V] en CntrlGBA = [Geslacht])
of Regel[i].M_V = [Man]

$V

OP = vrouw

(NAW.Geslacht = [V] en CntrlGBA <> [Geslacht]) of
(NAW.Geslacht = [M] en CntrlGBA = [Geslacht]) of
Regel[i].M_V = [Vrouw]

$7

Burgerlijke staat van de OP = gehuwd

NAW.Burg_staat = 1

$8

Burgerlijke staat van de OP = gescheiden

NAW.Burg_staat = 2

$9

Burgerlijke staat van de OP = weduwstaat en OP is
man

NAW.Burg_staat = 3 en NAW.Geslacht = [M]

$10

Burgerlijke staat van de OP = weduwstaat en OP is
vrouw

NAW.Burg_staat = 3 en NAW.Geslacht = [V]

$11

Burgerlijke staat van de OP = nooit gehuwd

NAW.Burg_staat = 4

$30

Meer dan 8 personen in hh

AantalPP > 8
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*Vraagteksten
{NewPage}
Intro
De eerste vragen gaan over uw huishouden.
AantalPP
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (uzelf meegerekend)?
>>Kinderen die niet op uw woonadres staan ingeschreven, moet u NIET tot het huishouden rekenen.<<
[1..49]
NORF
Kern15a (controle)
De vragenlijst is bedoeld voor: ($M: Dhr $V: Mevr) <NAW.Voorletters><NAW.Naam>, geboren op
<NAW.Geb_datum>.
Volgens onze gegevens bent u jonger dan 15 jaar.
Klopt het dat er geen andere personen in uw huishouden zijn?
Zo niet, pas dan de bovenstaande vraag aan.
Anders, kies dan voor ‘verder’ en klik daarna op de knop ‘volgende’ onderaan in dit scherm.
1. Verder
[Verder]
NORF
HHKern
Bestaat uw huishouden uit:
>>Stiefkind, pleegkind e.d. tellen als kinderen.
Kinderen die niet op uw woonadres staan ingeschreven, moet u NIET tot het huishouden rekenen.<<
1. ($1: Echtpaar / vaste partners)
[PartAll]
2. ($2/$3: Echtpaar / vaste partners met thuiswonend(e) kind(eren))
[PartKnd]
3. ($3: Echtpaar / vaste partners met thuiswonend(e) kind(eren) en met ander(en))
[PartKndAnd]
4. ($0: Echtpaar / vaste partners met ander(en))
[PartnAnd]
5. Eén ouder met thuiswonend(e) kind(eren)
[EOKnd]
6. ($2/$3: Eén ouder met thuiswonend(e) kind(eren) en met ander(en))
[EOKndAnd]
7. Een andere samenstelling
[Overig]
NORF
HoevKind
Hoeveel thuiswonende kinderen zijn er in uw huishouden?
>>Stiefkind, pleegkind e.d. tellen als kinderen.<<
[1..48]
NORF
Harde controle 1
Het aantal kinderen kan niet samengaan met het aantal personen in het huishouden en/of de samenstelling van
het huishouden. Pas s.v.p. uw antwoord(en) aan.
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PosOP
De vragenlijst is bedoeld voor: ($M: Dhr. $V: Mevr.) <NAW.Voorletters><NAW.Naam>, geboren op
<NAW.Geb_datum>.
Bent u in het huishouden:
1. ($4a: Echtgeno(o)t(e)/partner $5: 1. Ouder)
[Kern]
2. ($4b/$5: Kind)
[Kind_HHK]
3. ($6: Ander)
[Andrs]
NORF
{NewPage}
Regel[i].CntrlGBA
Wij hebben van u de volgende gegevens: u bent een ($M: man $V: vrouw), geboren op <NAW.Geb_datum>,
met als burgerlijke staat ($7: gehuwd / geregistreerd partnerschap $8: gescheiden $9: weduwnaar $10: weduwe
$11: nooit gehuwd geweest). Klopt dat?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
1. Ja, dat klopt helemaal
[Ja 1]
2. Nee, geslacht klopt niet
[Geslacht]
3. Nee, geboortedatum klopt niet
[GebDatum]
4. Nee, burgerlijke staat klopt niet
[BurgStat]
NORF
Regel[i].M_V
Wat is uw geslacht?
1. Man
2. Vrouw

[Man]
[Vrouw]

NORF
Regel[i].Geboren
Wat is uw geboortedatum?
(DD-MM-JJJJ)
[Datetype]
Harde Controle 3
De geboortedatum kan niet in de toekomst liggen. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
Harde Controle 4
De leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar. Pas s.v.p. de geboortedatum aan.
Regel[i].Leeft
Wat is ($M: zijn $V: haar) leeftijd?
[0..125]
NORF

1

Dit antwoord mag niet gekozen worden in combinatie met één van de andere antwoorden.
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Regel[i].Lft
*Afleiding leeftijd
[0..125]
NORF
Regel[i].BurgSt
Wat is op dit moment uw burgerlijke staat?
1. Gehuwd / geregistreerd partnerschap
2. Voor de wet gescheiden
3. ($M: Weduwnaar $V: Weduwe)
4. Nooit gehuwd geweest

[Gehuwd]
[Gescheid]
[WeduwSt]
[NooitGeh]

NORF
{NewPage}
Regel[i].Ander
Wat is uw relatie tot de kern?
Ik ben zijn/haar:
1. ($M: Vader $V: Moeder)
2. ($M: Schoonvader $V: Schoonmoeder)
3. ($M: Broer $V: Zus)
4. ($M: Schoonbroer / zwager $V: Schoonzus)
5. ($M: Schoonzoon $V: Schoondochter)
6. Kleinkind
7. Overig: familie of schoonfamilie
8. Overig: geen familie of schoonfamilie

[VadMoed]
[SchoonVM]
[Broerzus]
[SchoonBZ]
[SchoonZD]
[KleinKnd]
[Fam_SchF]
[Overig]

NORF
{NewPage}
GegevOk
We hebben nu van uw huishouden de volgende gegevens:
($30: >>Uw huishouden bestaat uit meer dan 8 personen. Om de vragenlijstduur voor u te beperken wordt niet
naar de gegevens van alle personen in uw huishouden gevraagd.)
{Gegevens uit New_HHB}
<Regel[1].M_V>, < Regel[1].Lft> jaar oud <(Regel[1].Geboren)>, <Regel[1].BurgSt>, <Regel[1].PLHH>
(*Herhaal voor regel 2 t/m 8)
Kloppen bovenstaande gegevens?
Zo niet, ga met behulp van de knop ‘vorige’ onderaan in het scherm terug in de vragenlijst om wijzigingen aan
te brengen.
1. Gegevens correct
[Verder]
NORF
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Blok 1: Eigendomsvorm Huidige Woning
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Eénpersoosnhuishouden

New_HHB.AantalPP = 1

$2

Meerdere personen in huishouden

New_HHB.AantalPP > 1

*Vraagteksten
{NewPage}
EigHuurA (1.1)
Voor een onderzoek over wonen is het allereerst belangrijk om te weten wat ($1: uw woonsituatie $2: de
woonsituatie van uw huishouden) is.
($1: Bent u eigenaar van deze woning?
$2: Bent u of is één van de leden van uw huishouden eigenaar van deze woning?)
[TJaNee]
NORF
EigHuurB (1.2)
($1: Betaalt u huur voor deze woning?
$2: Betaalt u of één van de leden van uw huishouden huur voor deze woning?)
[TJaNee]
NORF
EigHuurC (1.3)
Wat is dan uw woonsituatie?
{Voorlees}
1. Ik woon gratis
2. Ik woon antikraak
3. Andere woonsituatie
{/Voorlees}

[Gratis]
[AntiKraak]
[Andrs]

NORF
{NewPage}
Gratis (1.4)
Wat is de reden dat u gratis woont?
1. Woon bij familie in huis
2. Woon bij een ander huishouden in huis
3. Woon in een woning van familie, vrienden of kennissen
4. Woon in een woning van de werkgever
5. Woon in een leegstaande woning, kantoor of bedrijfspand
6. Andere reden
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[InFamH]
[InAndrHH]
[WonFam]
[WonWerk]
[AntiKraak]
[Andrs]
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Blok 2: Verhuur Woonruimte
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Eénpersoosnhuishouden

New_HHB.AantalPP = 1

$2

Meerdere personen in huishouden

New_HHB.AantalPP > 1

*Vraagteksten
{NewPage}
Mrhhipd (2.1)
Wonen er op dit adres (<NAW.Straatnaam><NAW.HuisNr><NAW.Huisnr_toev>) naast uw eigen huishouden
nog andere huishoudens?
[TJaNee]
{NewPage}
HHAdres (2.2)
Hoeveel huishoudens wonen er dan in totaal op dit adres? Uw eigen huishouden telt ook mee.
[2..97]
CAantHH (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat er <HHAdres> huishoudens op dit adres wonen.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.<<
1. Akkoord

[Akkoord]

NORF
PPAdres (2.3)
Hoeveel personen wonen er in totaal op dit adres?
[2..97]
CAantPP (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat er <PPAdres> personen op dit adres wonen.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.<<
1. Akkoord
NORF
{NewPage}
HhVerhur (2.4)
($1: Verhuurt u kamers in deze woning?
$2: Verhuurt uw huishouden kamers in deze woning?)
[TJaNee]
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HhVhKam (2.5)
($1: Hoeveel kamers verhuurt u in deze woning?
$2: Hoeveel kamers verhuurt uw huishouden in deze woning?)
De badkamer, toilet, hal, gang, keuken, open zolder en bedrijfsruimten moet u hierbij niet meetellen.
[1..97]
CAantK (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat <HhvhKam> kamers worden verhuurd.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.<<
1. Akkoord

[Akkoord]

NORF
{NewPage}
Hhonderh (2.6)
($1: Bent u onderhuurder?
Dus: woont de persoon van wie u deze woonruimte huurt normaal gesproken ook in deze woning?
$2: Is uw huishouden onderhuurder?
Dus: woont de persoon van wie uw huishouden deze woonruimte huurt normaal gesproken ook in deze
woning?
[TJaNee]
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Blok 3: Woningtype en VVE
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Eenpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP = 1

$2

Meerdere personen in huishouden

New_HHB.AantalPP > 1

$3

OP is geen huurder of eigenaar woning

BestndWon = empty

$4

Boerderij

SrtWon = [Boerdery]

$5

Woning met bedrijfseenheid

SrtWon = [Kantoor]

$6

Woning is rijtjeshuis

SrtWon = [Rijtje]

$7

Halfvrijstaande woning

SrtWon = [HalfVrij]

$8

Studentenwoning, deel van woning/kamer (geen
flat)

SrtWonAndrs = [StudentH]/[DeelWon] of (SrtWon
= [Gedeeld] en BenBuur = [Nee])

$11

Koopwoning

EigDom.EigHuurA = [Ja]

$12

Huurwoning

EigDom.EigHuurB = [Ja]

$13

Woning heeft een lift

Lift = [Ja]

*Vraagteksten
{NewPage}
JrGekocht (3.1)
In welk jaar heeft u ($2: of iemand anders in uw huishouden) de woning gekocht?
[1900..2018]
{NewPage}
BestndWon (3.2)
De volgende vragen gaan over het soort woning waarin u woont.
($11: Was het een bestaande woning of moest de woning nog gebouwd worden?
$12: Gaat het om een nieuwbouwwoning? Dat wil zeggen, was u ($2: of iemand anders uit uw huishouden) de
eerste bewoner van deze woning?)
1. Ja($11:, bestaande woning)
[Ja]
2. Nee($11:, woning moest nog gebouwd worden)
[Nee]
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{NewPage}
PrtOpdr1 (3.3)
Is de woning zelf ontworpen, samen met een architect ontworpen of is gekozen uit een catalogus?
1. Zelf ontworpen
[ZelfOntw]
2. Samen met een architect ontworpen
[Architec]
3. Gekozen uit een catalogus
[Catalog]
{NewPage}
BenBuur (3.4)
($3: De volgende vragen gaan over het soort woning/woonruimte waarin u woont. )
Heeft u beneden- of bovenburen?
[TJaNee]
{NewPage}
SrtWon (3.5)
($P: >>Overhandig kaart 1.<<)
In wat voor type woning woont u?
{Voorlees}
1. Flat, appartement, etagewoning, boven- of benedenwoning
2. Rijtjeshuis, tussenwoning, hoekwoning
3. Half-vrijstaande woning
4. Vrijstaande woning
5. Boerderij, woning met tuindersbedrijf
6. Woning met aparte winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte
7. Wooneenheid met gezamenlijk gebruik van keuken of toilet
8. Ander soort woning
{/Voorlees}

[Flat]
[Rijtje]
[HalfVrij]
[Vrijstaand]
[Boerdery]
[Kantoor]
[Gedeeld]
[GeenDeze]

NORF
CBenB (Zachte Controle 1)
>>U heeft aangegeven dat u beneden- of bovenburen heeft en in een type woning woont waarbij dit niet
gebruikelijk is.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan een van beide voorwaarden.<<
1. Akkoord
[Akkoord]
NORF
CGBuur (Zachte Controle 2)
>>U heeft aangegeven dat u geen beneden- of bovenburen heeft en in een flat of appartement woont.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan een van beide voorwaarden.<<
1. Akkoord
[Akkoord]
NORF
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{NewPage}
SrtApp (3.6)
En om wat voor soort woning gaat het dan specifiek?
{Voorlees}
1. Maisonnette
2. Bovenwoning
3. Benedenwoning
4. Appartement / etagewoning
5. Flat
6. Ander soort woning
{/Voorlees}

[Maison]
[Bovenw]
[Benedenw]
[Appart]
[Flat]
[GeenDeze]

NORF
{NewPage}
SrtWonAndrs (3.7)
($P: >>Overhandig kaart 2.<<)
In wat voor soort woning of woonruimte woont u dan?
{Voorlees}
1. Kamer(s) in een studentenhuis of bij een hospita
2. Deel van een woning of kamer in verhuurpand
3. Recreatie- of vakantiewoning
4. Woonwagen, caravan
5. Woonboot, woonschip, varend schip
6. Bedrijfspand
7. Verzorgings- of verpleeghuis
8. Ander soort woning
{/Voorlees}
NORF
Anders (3.8)
($T/$P: STEL VAST:) Kunt u een omschrijving geven van uw woning of woonruimte?
String[80]
NORF
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[StudentH]
[Deelwon]
[Recreat]
[WoonWag]
[WoonBoot]
[Bedrijf]
[VerzorgH]
[GeenDeze]
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{NewPage}
TypWon (3.9)
($4: Is deze boerderij / woning met tuindersbedrijf een 2 onder 1 kap woning, een geschakelde woning of een
vrijstaande woning?
$5: Om wat voor soort woning gaat het?
$6/$7: En om wat voor soort woning gaat het dan specifiek?
$8: In wat voor soort woning ligt uw woonruimte?)
{Voorlees}
1. ($5/$6/$8: Rijtjeshuis / tussenwoning)
[Rijtje]
2. ($5/$6/$7/$8: Hoekwoning)
[Hoek]
3. ($4/$5/$7/$8: 2 onder 1 kap woning)
[Kap]
4. ($4/$5/$7/$8: Geschakelde woning)
[Geschak]
5. ($4/$5/$8: Vrijstaande woning)
[Vrijstaan]
6. ($5/$8: Flat, appartement, etagewoning)
[Flat]
7. Ander soort woning
[GeenDeze]
{/Voorlees}
NORF
{NewPage}
SrtFlat (3.10)
Heeft deze woning:
{Voorlees}
1. Een eigen opgang of ingang aan straat
2. Een voordeur in een gedeeld portiek
3. Een voordeur aan een galerij
{/Voorlees}

[EigenOp]
[GedPort]
[Galerij]

{NewPage}
Bouwlaag (3.11)
Hoeveel verdiepingen heeft het gebouw in totaal?
De begane grond en de kelder of het souterrain telt niet als verdieping, de zolder wel.
>>Zijn er geen verdiepingen? Dan kunt u 0 invullen.<<
[0..60]
{NewPage}
VerdBegGr (3.12)
Op welke verdieping ligt uw woonkamer? De begane grond telt als verdieping 0.
>>Ligt uw woonkamer in het souterrain of de kelder? Dan kunt u een negatief getal invullen (bijv. -1).<<
[-4..60]
Lift (3.13)
Is in het gebouw een personenlift aanwezig?
[TJaNee]

18

Blok 3: Woningtype en VVE

Woon Onderzoek (WoON) - 2018

{NewPage}
ExtToe (3.14)
Kan vanaf de straat de woonkamer worden bereikt zonder traptreden te lopen?
Dit mag ook via de achterdeur of een zij-ingang zijn ($13: of door gebruik te maken van de lift).
[TJaNee]
{NewPage}
AantTrap (3.15)
Hoeveel traptreden moeten er gelopen worden om vanaf de straat de woonkamer te bereiken?
Het gaat om de route met de minste traptreden.
{Voorlees}
1. Een
[Een]
2. Twee
[Twee]
3. Drie
[Drie]
4. Vier
[Vier]
5. Vijf of meer traptreden
[MeerVier]
{/Voorlees}
{NewPage}
AantalWon (3.16)
($T/$P: >>Kies voor ‘Weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
Hoeveel woningen zijn er ongeveer in het gebouw waarin u woont?
>>Uw eigen woning telt ook mee.<<
[2..9999]
DK
OngAantalWon (3.17)
Kunt u dan aangeven of het gaat om:
{Voorlees}
1. 2 t/m 6 woningen
2. 7 t/m 20 woningen
3. 21 tot en met 40 woningen
4. Meer dan 40 woningen
{/Voorlees}
5. Weet niet

[Tot7]
[Tot21]
[Tot41]
[Meer40]
[WeetNiet]
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{NewPage}
AlleenKoop (3.18)
Zijn dit allemaal koopwoningen?
[TJaNee]
AlleenHuur (3.19)
Zijn dit allemaal huurwoningen?
[TJaNee]
AantalEig (3.20)
($T/$P: >>Kies voor ‘Weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
Om hoeveel eigenaren gaat het ongeveer? Uzelf moet u ook meerekenen.
[1..9999]
DK
OngAantalEig (3.21)
Kunt u dan aangeven of het gaat om:
{Voorlees}
1. 2 eigenaren
2. 3 t/m 6 eigenaren
3. 7 t/m 20 eigenaren
4. 21 tot en met 40 eigenaren
5. Meer dan 40 eigenaren
{/Voorlees}
6. Weet niet

[Twee]
[Tot7]
[Tot21]
[Tot41]
[Meer40]
[WeetNiet]

AantalHuur (3.22)
Bestaat het gebouw vooral uit koopwoningen, uit huurwoningen of is dit ongeveer gelijk verdeeld?
1. Vooral koopwoningen
[Koop]
2. Vooral huurwoningen
[Huur]
3. Ongeveer gelijk verdeeld
[Gelijk]
{NewPage}
VVEActief (3.23)
Is er een vereniging van eigenaren, een zogenaamde VVE, actief?
1. Ja
2. Nee
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Blok 3: Woningtype en VVE

Woon Onderzoek (WoON) - 2018

{NewPage}
SrtActVVE (3.24)
($P: >> Overhandig kaart 3.<<)
Welke kenmerken zijn van toepassing op deze VVE?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Heeft een Algemene Leden Vergadering
2. Heeft een gezamenlijke verzekering
3. Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)
4. Heeft een gezamenlijke rekening
5. Heeft een onderhoudsplan
6. Reserveert geld voor onderhoud
7. Geen van deze
{/Voorlees}

[Vergader]
[Verzek]
[KVK]
[GezRek]
[OnderhPlan]
[ResGeld]
[GeenDeze]

Harde Controle
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een andere antwoord gecombineerd worden.
HuurVVE (3.25)
Wordt u als huurder betrokken bij de activiteiten van de VVE?
Denk bijvoorbeeld aan inspraak bij een nieuw onderhoudsplan of het bijwonen van de algemene
ledenvergadering.
{Voorlees}
1. Ja, ik word direct zelf bij deze activiteiten betrokken
[JaZelf]
2. Ja, ik word via de verhuurder bij deze activiteiten betrokken
[JaVerh]
3. Nee
[Nee]
{/Voorlees}
{NewPage}
KostResOnh (3.26)
U heeft aangegeven dat de VVE geld reserveert voor onderhoud.
Hoeveel betaalt ($1: u $2: uw huishouden) hier ongeveer voor per maand?
{Voorlees}
1. 0 tot 50 euro
2. 50 tot 100 euro
3. 100 tot 150 euro
4. 150 euro tot 200 euro
5. 200 euro of meer
{/Voorlees}
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[Tot200]
[Meer200]
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BelangEnerg (3.27)
Hoe belangrijk of onbelangrijk vindt u het dat de VVE investeert in energiebesparende maatregelen?
{Voorlees}
1. Heel belangrijk
[HeelBel]
2. Belangrijk
[Belang]
3. Niet belangrijk en niet onbelangrijk
[NietNiet]
4. Onbelangrijk
[Onbelang]
5. Heel onbelangrijk
[HeelOnbel]
{/Voorlees}
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Blok 4: Kenmerken Huidige Woning
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP heeft vragen beantwoord over VVE etc. (=>
intro is noodzakelijk voor overgang).

(WonTyp.SrtWon = [Flat] of WonTyp.BenBuur =
[Ja]) en (EigDom.EigHuurA = [Ja] of
EigDom.EigHuurB = [Ja])

$9

Eenpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP = 1

$10

Meerdere personen in huishouden

New_HHB.AantalPP > 1

$16

Er is sprake van een ‘woonruimte’ binnen in een
woning (bijv. kamer, gedeelde woning etc.).

WonTyp.SrtWonAndrs = [StudentH]/[DeelWon] of
WonTyp.SrtWon = [Gedeeld]

$17

Woning is helemaal van OP.

<> $16

*Vraagteksten
{NewPage}
BalkTuin (4.1)
($1: Dan willen we nu nog een aantal kenmerken van uw woning ($16: of woonruimte) weten.)
Hoort bij uw ($16: woonruimte $17: woning) een eigen balkon, tuin, patio, binnenplaats en/of erf?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Balkon
[Balkon]
2. Tuin
[Tuin1]
3. Patio
[Patio]
4. Binnenplaats
[BinPlaats]
5. Erf
[Erf]
6. Geen van deze
[GeenDeze]
Harde Controle 1
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
{NewPage}
GarCarp (4.2)
Hoort bij uw ($16: woonruimte $17: woning) een eigen garage of carport?
1. Ja, garage (evt. met carport)
2. Ja, carport
3. Nee, geen van beide

[Garage1]
[Carport]
[Nee]

Parkeer (4.3)
Kan er een auto op eigen terrein geparkeerd worden of is er een gemeenschappelijke parkeerplaats of
parkeergarage?
1. Ja, eigen terrein
[ETerein]
2. Ja, gemeenschappelijke parkeerplaats/parkeergarage
[ParkeerP]
3. Nee
[OpbWeg]
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{NewPage}
Kamers (4.4)
Hoeveel kamers heeft uw ($16: woonruimte $17: woning)?
Daarbij tellen de woon-, slaap- en studeer- of werkkamers mee.
[1..97]
CKamrs (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat uw ($16: woonruimte $17: woning) <Kamers> kamers heeft.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.<<
1. Akkoord
[Akkoord]
NORF
{NewPage}
Keukeniw (4.5)
Heeft ($9: u $10: uw huishouden) een eigen keuken in de woning of moet u deze delen met een ander
huishouden?
1. Eigen keuken
[Prive]
2. Moet keuken delen
[Delen]
3. Geen keuken aanwezig
[Geen]
Badiw (4.6)
Heeft ($9: u $10: uw huishouden) een eigen bad of douche in de woning of moet u deze delen met een ander
huishouden?
1. Eigen bad/douche
[Prive]
2. Moet bad/douche delen
[Delen]
3. Geen bad/douche aanwezig
[Geen]
Toiletiw (4.7)
Heeft ($9: u $10: uw huishouden) een eigen toilet in de woning of moet u deze delen met een ander
huishouden?
1. Eigen toilet
[Prive]
2. Moet toilet delen
[Delen]
{NewPage}
Opphfdwv (4.8)
($T/$P: >>Kies voor ‘Weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
Wat is de oppervlakte van uw woonkamer? Een eventuele open keuken moet u hierbij niet meerekenen.
>>Weet u het niet precies? Geef dan een schatting.<<
[1..997] m2
DK
COpKam (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat de oppervlakte van de woonkamer <Opphfdwv> m2 is.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan deze waarde.<<
1. Akkoord
NORF
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Opphfdw2 (4.9)
($P: >>Overhandig kaart 4.<<)
Kunt u dan aangeven in welke categorie de oppervlakte van uw woonkamer valt?
{Voorlees}
1. Minder dan 20 m2
2. 20-24 m2
3. 25-29 m2
4. 30-34 m2
5. 35-39 m2
6. 40-49 m2
7. 50 m2 of meer
{/Voorlees}

[mind20]
[TeM24]
[TeM29]
[TeM34]
[TeM39]
[TeM49]
[Meer50]

{NewPage}
WoonVrd (4.10)
Hoeveel bewoonbare verdiepingen heeft uw ($16: woonruimte $17: woning)?
De begane grond telt ook als verdieping.
>>Met een bewoonbare verdieping bedoelen we elke verdieping met een kamer of elke verdieping die gebruikt
kan worden als verblijfsruimte.<<
[1..97]
CWoonVrd (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat de ($16: woonruimte $17: woning) <WoonVrd> bewoonbare verdiepingen heeft.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.<<
1. Akkoord
[Akkoord]
NORF
{NewPage}
Inttoe (4.11)
Kunt u vanuit uw woonkamer zonder traptreden te lopen in de keuken, het toilet, de badkamer en tenminste 1
slaapkamer komen?
[TJaNee]
{NewPage}
VHCap (4.12)
Heeft uw woning speciale voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking?
Denk bijvoorbeeld aan aangepaste drempels, beugels, een traplift, hellingbaan naar de voordeur of verbreedde
deuren.
[TJaNee]
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{NewPage}
SrtVrz (4.13)
Welke speciale voorzieningen zijn er in uw woning?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Traplift
2. Hellingbaan
3. Aan- of uitbouw
4. Mantelzorgwoning op perceel
5. Tweede toilet op de slaapverdieping
6. Kleine aanpassingen zoals beugels, aangepaste drempels etc.
7. Anders
{/Voorlees}
Vrznodig (4.14)
Zijn deze voorzieningen noodzakelijk voor u ($10: of iemand uit uw huishouden)?
[TJaNee]
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[Traplift]
[Helling]
[Aanbouw]
[MantZorg]
[TweeToil]
[KleinAanp]
[Andrs]
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Blok 5: Ouderenwoning
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Meerpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP > 1

$2

Woning staat in de buurt van een complex

Bjarhs = [JBejhuis]

$3

Woning staat in de buurt van een
dienstencentrum

Bjarhs = [JDienstc]

*Vraagteksten
{NewPage}
OudWon (5.1)
Is uw woning speciaal bedoeld voor ouderen?
[TJaNee]
{NewPage}
OudVWd (5.2)
Waren er bepaalde voorwaarden waaraan u ($1: of iemand anders uit uw huishouden) moest voldoen om in
deze woning te mogen wonen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Ja, een gezondheids- of medische indicatie
[Gezndh]
2. Ja, een leeftijdsgrens
[Leeftgr]
3. Nee, geen van deze
[GeenDeze]
{/Voorlees}
Harde Controle 1
Het antwoord ‘Nee, geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
{NewPage}
BejwLos (5.3)
Gaat het om een ouderenwoning in een complex?
Hiermee bedoelen we dat er meerdere ouderenwoningen in één (flat)gebouw, woonblok of hofje liggen.
1. Ja, woning in een complex
[Complex]
2. Nee, de woning staat op zichzelf
[ZichZelf]
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AantLos (5.4)
Hoeveel andere ouderenwoningen zijn er in het complex?
{Voorlees}
1. Geen
2. 1 t/m 4
3. 5 t/m 9
4. 10 t/m 19
5. 20 of meer
{/Voorlees}
6. Weet niet
SrtBejWon (5.5)
Om wat voor soort ouderenwoning gaat het?
{Voorlees}
1. Aan- of inleunwoning
2. Woonzorgcomplex, bejaardenhuis of serviceflat
3. Verzorgings- of verpleeghuis
4. Ander soort woning
{/Voorlees}

[Geen]
[Tot4]
[Tot9]
[Tot19]
[Meer 20]
[WeetNiet]

[Aanleun]
[WoonZorg]
[Verzorg]
[Anders]

{NewPage}
Bjcrecp (5.6)
Is er in het gebouw waar de woning bij hoort een receptie aanwezig?
[TJaNee]
Bjchuism (5.7)
Is er een huismeester aanwezig?
[TJaNee]
Bjcecr (5.8)
Is er in het gebouw waar de woning bij hoort een recreatieruimte aanwezig?
[TJaNee]
{NewPage}
Bjarhs (5.9)
Staat de woning in de buurt van:
{Voorlees}
1. Een woonzorgcomplex, verzorgings- of verpleeghuis
2. Een zorg- en dienstencentrum of steunpunt
3. Geen van deze
{/Voorlees}

[JBejhuis]
[JDienstc]
[Nee]
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GebrDienst (5.10)
Zou u, als u dat zou willen, ($2: via het woonzorgcomplex, verzorgings- of verpleeghuis $3: via het zorg- en
dienstencentrum of steunpunt) gebruik kunnen maken van de volgende diensten?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Verpleging
[Verpleg]
2. Verzorging
[Verzorg]
3. Huishoudelijke hulp
[HuisHulp]
4. Maaltijdverzorging
[Maaltyd]
5. Recreatieve bezigheden
[Recrea]
6. Andere diensten
[AndrD]
{/Voorlees}
7. Nee, kan niet van diensten gebruik maken
[Nee]
8. Weet niet
[WeetNiet]
Harde Controle 2
Het antwoord ‘Nee, kan niet van diensten gebruik maken’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd
worden.
Harde Controle 3
Het antwoord ‘Weet niet’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
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Blok 6: Kosten Huurwoning
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Eenpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP = 1

$2

Meerdere personen in huishouden

New_HHB.AantalPP > 1

$3

OP woont antikraak

Eigdom.EigHuurC = [AntiKraak]

$4

OP woont gratis

Eigdom.EigHuurB <> [Ja] en Eigdom.EigHuurC <>
[AntiKraak]

$5

OP is huurder/antikraak en betaalt huur (1 euro of
meer per maand)

HuurMnd = response en >= 1

$6

OP is huurder/antikraak maar betaalt 0 euro huur
of wil/kan geen antwoord geven

HuurMnd = 0/DK/RF

$7

Woning is ouderenwoning

OudWon.OudWon = [Ja]

*Vraagteksten
{NewPage}
WieVerh (6.1)
Dan nu een aantal vragen over de kosten van uw woning.
Van wie huurt ($1: u $2: uw huishouden) deze woning?
{Voorlees}
1. Woningcorporatie
2. Gemeente, provincie, waterschap of het rijk
3. Pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij, belegger of een makelaar
4. Particulier persoon
5. Familie
6. ($7: Zorginstelling)
{/Voorlees}
7. Geen van deze

[SocVerh]
[Overh]
[PartVerh]
[PartPers]
[Familie]
[Zorg]
[GeenDeze]

{NewPage}
HuurMnd (6.2)
($3: Dan nu een aantal vragen over de bruikleenkosten van deze antikraak woning. We zullen hiernaar
refereren als ‘huur’.)
Hoeveel bedraagt de totale huur per maand?
Het gaat om het bedrag dat ($1: u $2: uw huishouden) per maand aan de eigenaar of verhuurder betaalt.
[0..99997] euro
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CHuur (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat de totale huur <HuurMnd> euro per maand bedraagt.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.<<
1. Akkoord

[Akkoord]

NORF
{NewPage}
IHS (6.3)
Ontvangt ($1: u $2: uw huishouden) huurtoeslag?
1. Ja
2. Nee
3. Aangevraagd, nog in behandeling

[Ja]
[Nee]
[Aangevr]

{NewPage}
Hubegrip (6.4)
Is van de huur die u heeft opgegeven (<HuurMnd> euro per maand) de huurtoeslag al afgetrokken?
[TJaNee]
{NewPage}
KostIn (6.5)
($4: Dan volgt nu een aantal vragen over de kosten van uw woning.
Heeft ($1: u $2: uw huishouden) kosten in verband met:
$5: Is bij de huur (<HuurMnd> euro) kosten inbegrepen voor:
$6: Heeft ($1: u $2: uw huishouden) kosten in verband met: )
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Water
2. Verwarming
3. Elektriciteit
4. Centraal antennesysteem
5. Kabelaansluiting
6. Huur garage
7. Overige servicekosten zoals voor een huismeester of schoonmaken van de
algemene ruimten
{/Voorlees}
8. Geen van deze

[Water]
[Verwarm]
[Elektric]
[CentAnt]
[Kabel]
[Parkeer]
[Service]
[GeenDeze]

Harde Controle
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
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{NewPage}
Meubi (6.6)
Heeft ($1: u $2: uw huishouden) deze woning kaal, gestoffeerd of gemeubileerd gehuurd?
>>Gestoffeerd wil zeggen: vloerbedekking, gordijnen, hoofdverlichting en basis keukenapparatuur was
aanwezig in de woning.
Gemeubileerd wil zeggen: gestoffeerd en voorzien van basis meubilair.<<
1. Kaal, niet gestoffeerd of gemeubileerd
[Nee]
2. Gestoffeerd
[Gestof]
3. Gemeubileerd
[Gemeub]
{NewPage}
AantPunt (6.7)
($T/$P: >>Kies voor ‘Weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
Hoeveel punten heeft uw woning volgens het puntensysteem?
>>*Het aantal punten van uw woning staat meestal op de brief met de jaarlijkse huurverhoging.
*Het puntensysteem wordt gebruikt om de maximale huur van een woning te bepalen. Er worden punten
gegeven voor de grootte, de kwaliteit en de energiezuinigheid van de woning. Hoe meer punten de woning
krijgt, hoe hoger de huurprijs mag zijn. <<
[0..997]
DK
HuurEnerg (6.8)
Zou u bereid zijn meer huur te betalen voor een energiezuinige woning?
{Voorlees}
1. Ja, maar alleen als ik de extra huur kan terugverdienen met een lagere
energierekening
[JaMits]
2. Ja, ook als ik de extra huur niet kan terugverdienen met een lagere energierekening [JaAltijd]
3. Nee
[Nee]
{/Voorlees}
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Blok 7: Kopen Huurwoning
*Vraagteksten
{NewPage}
WilKopn (7.1)
Zou u uw huurwoning tegen marktwaarde willen kopen?
{Voorlees}
1. Ja
2. Hangt af van de marktwaarde
3. Nee
4. Dat weet ik nu nog niet
{/Voorlees}

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

{NewPage}
WelKoop (7.2)
Wat is de belangrijkste reden dat u deze woning wil kopen?
{Voorlees}
1. Om geen jaarlijkse huurverhoging meer te krijgen
2. Om te kunnen investeren in de toekomst / eigen bezit
3. Kopen is goedkoper
4. Eigen baas te kunnen zijn / zelf besluiten wat je met de woning doet
5. Zelf de woning te kunnen onderhouden
6. Andere redenen
{/Voorlees}
NietKoop (7.3)
Om welke reden(en) zou u uw huurwoning niet willen kopen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Woning of woonomgeving bevalt me niet genoeg
2. Kopen is financieel niet mogelijk
3. Ik vind kopen financieel een te groot risico
4. Huren is goedkoper
5. Ik wil geen zorgen hebben over het onderhoud van de woning
6. Ik wil makkelijk weer kunnen verhuizen
7. Vanwege mijn leeftijd (te jong / te oud)
8. Andere reden
{/Voorlees}
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[HuurVerh]
[Invest]
[GoedKoop]
[EigBaas]
[Onderhoud]
[Andrs]

[Woon]
[FinNietMog]
[Risico]
[GoedKoop]
[ZorgOndh]
[MakVerhuis]
[Lft]
[Andrs]
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FinNietKoop (7.4)
Waarom is kopen financieel niet mogelijk voor u?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Mijn inkomen is te laag
2. Mijn inkomen is te onzeker
3. Ik heb schulden of een negatieve BKR registratie
4. Ik heb onvoldoende eigen geld om de aankoopkosten of verbouwing te betalen
5. Andere reden
{/Voorlees}
{NewPage}
AHuurK (7.5)
Heeft uw verhuurder u weleens uw woning te koop aangeboden?
[TJaNee]
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[InkTelaag]
[InkOnzk]
[Schuld]
[Vermogen]
[Andrs]
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Blok 8: Kosten Koopwoning
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Eenpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP = 1

$2

Meerdere personen in huishouden

New_HHB.AantalPP > 1

$3

Boerderij

WonTyp.SrtWon = [Boerdery]

$4

Woning met bedrijfseenheid

WonTyp.SrtWon = [Kantoor]

$5

Huishouden bestaat uit echtpaar/vaste partners

New_HHB.HHKern =
[PartnAll]/[PartKind]/[PKindAnd]/[PartnAnd]

$6

Woning voor 1995 aangeschaft of jaartal
onbekend

WonTyp.JrGekocht < 1995/RF

$7

OP heeft een beleggingshypotheek, hybride en/of
levenshypotheek

[BelegH]/[Hybrid]/[LevensH] in HypotVorm

$8

Woning was een nieuwbouwwoning

WonTyp.BestndWon = [Nee]

*Vraagteksten
{NewPage}
Vraag AankPrs en AankPrsMunt in CAWI als horizontale tabel weergeven.
AankPrs (8.1)
($T/$P: >>Kies voor ‘Weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
Dan nu een aantal vragen over de kosten van uw woning.
Kunt u aangeven voor welke prijs u ($2: of iemand anders in uw huishouden) deze woning heeft gekocht?
($8: Heeft u de woning zelf gebouwd of laten bouwen? Dan gaat het om de aankoopprijs van de grond en de
bouwkosten.)
($3: De prijs van weilanden, landbouwgrond of kassen moet u hierbij niet meerekenen.
$4: De prijs van de winkel of bedrijfsruimte moet u hierbij meerekenen.)
>>Het gaat om het aankoopbedrag en niet om het geleende bedrag.<<
[0..99999997]
DK
AankPrsMunt (8.2)
($T/$P: STEL VAST: was dit in euro of gulden?)
1. Euro
2. Gulden

[Euro]
[Gulden]

CAWI: empty
Harde controle 1
Vul s.v.p. een munteenheid (euro of gulden) in.
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CPrsGld (Zachte Controle )
>>U heeft aangegeven dat de aankoopprijs < AankPrs> GULDEN bedroeg.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.<<
1. Akkoord

[Akkoord]

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

[Akkoord]

NORF
{NewPage}
SchenkAankoop (8.3)
Heeft u ($5: of uw partner) geld geschonken gekregen van uw ($5: (schoon))ouders voor de aankoop van deze
woning?
[TJaNee]
SchenkHoev (8.4)
Om hoeveel euro ging het ongeveer?
{Voorlees}
1. Minder dan 25.000 euro
2. 25.000 – 53.000 euro
3. 53.000 - 100.000 euro
4. 100.000 euro of meer
{/Voorlees}

[Min25]
[Tot53]
[Tot100]
[Meer100]

{NewPage}
FamLen (8.5)
Heeft ($1: u $2: uw huishouden) geld geleend van familie of vrienden voor de aankoop van deze woning?
[TJaNee]
{NewPage}
HypWon (8.6)
Heeft ($1: u $2: uw huishouden) een hypotheek op deze woning?
[TJaNee]
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{NewPage}
HypotVorm (8.7)
($P: >>Overhandig kaart 5.<<)
Wat voor soort hypotheek is dit?
U kunt meerdere antwoorden kiezen als u meerdere hypotheken of meerdere hypotheekvormen heeft.
SET[]
{Voorlees}
1. Aflossingsvrije hypotheek
[AflosvH]
2. Spaarhypotheek
[SpaarH]
3. Beleggingshypotheek
[BelegH]
4. Hybride hypotheek
[Hybrid]
5. Annuïteitenhypotheek
[AnnuitH]
6. Lineaire hypotheek
[LineairH]
7. Levenshypotheek
[LevensH]
8. Banksparen
[Banksp]
9. Anders
[Andrs]
{/Voorlees}
10. Weet ik niet
[WeetNiet]
Harde Controle 2
Het antwoord ‘Weet ik niet’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
NatHypGar (8.8)
Is voor deze woning een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ($6: of een gemeentegarantie) verleend?
1. Ja($6:, nationale hypotheekgarantie (NHG) (vanaf 1995))
[JaNHG]
2. ($6: Ja, gemeentegarantie (tot 1995))
[Gemeente]
3. Nee($6: , geen van beide)
[Nee]
4. Weet ik niet
[WeetNiet]
{NewPage}
MaandLast (8.9)
($T/$P: >>Kies voor ‘Weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
Hoeveel bedragen de hypotheeklasten aan rente, aflossing en/of premie in totaal per maand?
>>Schatten mag.
U mag zelf kiezen of u het bedrag voor of na hypotheekrenteaftrek wil opgeven.<<
[1..99997] euro
DK
ZC_Hyplast (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat de hypotheeklasten <MaandLast> euro per maand bedragen.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.<<
1. Akkoord
[Akkoord]
NORF
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BNBethyp (8.10)
($T/$P: STEL VAST:) Is van dit bedrag (<MaandLast> euro) de hypotheekrenteaftrek van de belastingdienst al
afgetrokken?
1. Ja (netto bedrag)
[Netto]
2. Nee (bruto bedrag)
[Bruto]
3. Niet van toepassing, krijg geen hypotheekrenteaftrek
[NVT]
{NewPage}
OpbVermNu (8.11)
($T/$P: >>Kies voor ‘Weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
($1: U $2: Uw huishouden) heeft één of meerdere hypotheken waarbij vermogen wordt opgebouwd door te
sparen($7: of te beleggen).
Hoe hoog is op dit moment het gespaarde bedrag ($7: of het opgebouwde vermogen) ongeveer?
>>S.v.p. het bedrag in euro’s noteren.<<
[1..9999997] euro
DK
AflosEind (8.12)
($T/$P: >>Kies voor ‘Weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
Weet u dan wat ongeveer de hoogte is van het bedrag dat aan het einde van de looptijd wordt afgelost?
>>S.v.p. het bedrag in euro’s noteren.<<
[0..9999997] euro
DK
{NewPage}
ExtraAflos (8.13)
Heeft ($1: u $2: uw huishouden) in de afgelopen 3 jaar, dus sinds <refdatum – 3>, extra afgelost op de
hypotheek?
[TJaNee]
HoevExAf (8.14)
Hoeveel was dit in totaal in de afgelopen 3 jaar?
{Voorlees}
1. Minder dan 5.000 euro
2. 5.000 - 10.000 euro
3. 10.000 – 25.000 euro
4. 25.000 - 53.000 euro
5. 53.000 – 100.000 euro
6. 100.000 euro of meer
{/Voorlees}

[Min5]
[Tot10]
[Tot25]
[Tot53]
[Tot100]
[Meer100]

SchenkAf (8.15)
Heeft u extra kunnen aflossen dankzij een schenking van uw ouders ($5: of schoonouders)?
[TJaNee]
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RedenAf (8.16)
Wat was de belangrijkste reden om extra af te lossen?
{Voorlees}
1. De lage spaarrente
2. ($1: U $2: Uw huishouden) had meer spaargeld dan belastingvrij was toegestaan
3. ($1: U $2: Uw huishouden) wilde graag lagere maandelijkse hypotheeklasten
4. ($1: U $2: Uw huishouden) wilde graag een lagere totale hypotheekschuld
5. Andere reden
{/Voorlees}

[SpaarRent]
[VermBel]
[LaagMaand]
[SchuldLaag]
[Anders]

{NewPage}
RestSchuldAV (8.17)
($1: U $2: Uw huishouden) heeft een aflossingsvrije hypotheek. Hoe wilt ($1: u $2: uw huishouden) deze
hypotheek aflossen?
{Voorlees}
1. Door tussentijds extra af te lossen
[Tussen]
2. Door aan het einde van de looptijd het totale bedrag te betalen
[Eind]
3. Door een nieuwe hypotheek of lening te nemen
[Nieuw]
4. Door de woning te verkopen
[WonVerk]
5. Op een andere manier
[Andrs]
{/Voorlees}
6. Weet ik niet
[WeetNiet]
RestSchuldBel (8.18)
($1: U $2: Uw huishouden) heeft een hybride of beleggingshypotheek. Stel dat de opbrengsten van de
beleggingen tegenvallen. ($1: U $2: Uw huishouden) heeft dan een restschuld. Hoe wilt ($1: u $2: uw
huishouden) deze restschuld aflossen?
{Voorlees}
1. Door alvast tussentijds extra af te lossen
[Tussen]
2. Door aan het einde van de looptijd het resterende bedrag te betalen
[Eind]
3. Door een nieuwe hypotheek of lening te nemen
[Nieuw]
4. Door de woning te verkopen
[WonVerk]
5. Anders
[Andrs]
{/Voorlees}
6. Weet ik niet
[WeetNiet]
{NewPage}
Verkwaar (8.19)
Tegen welke prijs schat u dat deze woning nu leeg verkocht zou worden?
($3: De prijs van weilanden, landbouwgrond of kassen moet u hierbij niet meerekenen.
$4: De prijs van de winkel of bedrijfsruimte moet u hierbij meerekenen.)
[0..99999997] euro
CVerkPrs (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat deze woning <Verkwaar> euro zou kunnen opbrengen.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.<<
1. Akkoord
NORF
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Omhukoop (8.20)
Bent u ($2: of iemand anders in uw huishouden) vroeger huurder van deze woning geweest?
[TJaNee]
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Blok 9: Kwijtschelding Heffingen
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Eenpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP = 1

$2

Meerdere personen in huishouden

New_HHB.AantalPP > 1

*Vraagteksten
{NewPage}
KWHeff (9.1)
Sommige huishoudens hoeven geen gemeentelijke heffingen zoals rioolrecht, onroerend-zaak-belasting (OZB),
afvalverwerking of waterschapslasten te betalen. Heeft ($1: u $2: uw huishouden) afgelopen jaar
kwijtschelding voor deze heffingen gekregen?
1. Ja, geheel
[Ja]
2. Ja, gedeeltelijk
[JaDeel]
3. Nee
[Nee]
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Blok 10: Energie
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP heeft zonneboiler

[ZonBoil] in WarmWater

*Vraagteksten
{NewPage}
Verwarm (10.1)
($P: >>Overhandig kaart 6.<<)
De volgende vragen gaan over energie en energiebruik.
Op welke manier(en) wordt uw woning verwarmd?
>> Bij blok- of wijkverwarming levert een centrale ketel warmte voor meerdere woningen.
Stadsverwarming maakt gebruik van restwarmte die vrijkomt bij het opwekken van energie in
energiecentrales.<<
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Door een “normale” CV-ketel (HR-ketel of VR-ketel)
[CV]
2. Door een houtgestookte CV-ketel, houtkachel, houthaard of inzethaard
[Hout]
3. Door een pellet CV-ketel of pelletkachel
[Pellet]
4. Door een gaskachel of gashaard
[Gas]
5. Door een warmtepomp
[Pomp]
6. Door blok- of wijkverwarming
[BlokVerw]
7. Door stadsverwarming
[StadVerw]
8. Op een andere manier
[Andrs]
{/Voorlees}
9. Niet van toepassing: geen warmtevoorziening
[NVT]
Harde controle 1
Het antwoord ‘Niet van toepassing’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
Verwarm_anders (10.2)
Op welke andere manier wordt uw woning verwarmd?
String[200]
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{NewPage}
FreqHout (10.3)
Op hoeveel dagen heeft u in de afgelopen 12 maanden hout en/of pellets gestookt om uw woning te
verwarmen?
{Voorlees}
1. Geen enkele dag
[Geen]
2. 1 t/m 5 dagen
[Tot6]
3. 6 t/m 20 dagen
[Tot20]
4. 21 t/m 50 dagen
[Tot50]
5. 51 t/m 100 dagen
[Tot100]
6. Meer dan 100 dagen
[Meer100]
{/Voorlees}
{NewPage}
WarmWater (10.4)
($P: >>Overhandig kaart 7.<<)
Op welke manier(en) wordt het water in uw woning verwarmd?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Door een “normale” combi CV-ketel (HR-ketel of VR-ketel)
2. Door een combi CV-ketel met zonneboiler
3. Door een gasgeiser
4. Door een elektrische boiler
5. Door een warmtepomp
6. Via blok- of wijkverwarming
7. Via stadsverwarming
8. Op een andere manier
{/Voorlees}
9. Niet van toepassing: geen warm water in de woning

[CV]
[ZonBoil]
[Geiser]
[Boiler]
[Warmtepomp]
[BlokWijk]
[Stad]
[Anders]
[NVT]

Harde controle 2
Het antwoord ‘Niet van toepassing’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
WarmWater_anders (10.5)
Op welke andere manier wordt het water in uw woning verwarmd?
String[200]
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{NewPage}
NGeiser (10.6)
Hoeveel gasgeisers zijn er in totaal aanwezig?
[1..10]
NORF
{NewPage}
AfvBuit (10.7)
Heeft deze gasgeiser een afvoer naar buiten voor de verbrandingslucht?
[TJaNee]
InvBuit (10.8)
Krijgt deze gasgeiser ook lucht aangevoerd van buiten?
>>Dit wordt ook wel een gesloten toestel genoemd.<<
[TJaNee]
NAfvBuit (10.9)
Hoeveel gasgeisers hebben een afvoer naar buiten voor de verbrandingslucht?
[1..10]
NInvBuit (10.10)
Hoeveel van deze gasgeisers krijgen lucht aangevoerd van buiten?
>>Dit wordt ook wel een gesloten toestel genoemd.<<
[0..10]
Harde Controle 3
Aantal kan niet groter zijn dan het totaal aantal gasgeisers in de woning. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
{NewPage}
RookKool (10.11)
Is er in uw woning een rookmelder en/of een koolmonoxidemelder?
1. Ja, een rookmelder
2. Ja, een koolmonoxidemelder
3. Ja, beide
4. Nee, geen van deze
5. Weet niet
RookVer (10.12)
Op hoeveel bewoonbare verdiepingen hangt een rookmelder?
[1..9]
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[JaRook]
[JaKool]
[JaBeide]
[Nee]
[WeetNiet]
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{NewPage}
ZonPanMeerg (10.13)
Heeft het gebouw waarin uw woning ligt zonnepanelen?
($1: We bedoelen hier niet de zonnecollectoren voor de zonneboiler.)
[TJaNee]
StroomZonPan (10.14)
Krijgt u hiervan stroom geleverd?
[TJaNee]
ZonPanEeng (10.15)
Heeft uw woning zonnepanelen?
($1: We bedoelen hier niet de zonnecollectoren voor de zonneboiler.)
>>Zonnepanelen op de garage, schuur etc. tellen ook mee.<<
[TJaNee]
M2ZonPan (10.16)
Om hoeveel m2 aan zonnepanelen gaat het?
>>Weet u het niet precies? Geef dan een schatting.<<
[0..99] m2
AantZonPan (10.17)
Kunt u dan aangeven om hoeveel zonnepanelen het gaat?
[0..99]
{NewPage}
ZuinigStel1 (10.18)
($P: >>Overhandig kaart 8.<<)
Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen over energiezuinigheid?
Mijn woning is energiezuinig.
{Voorlees}
[TEens]
{/Voorlees}
ZuinigStel2 (10.19)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Mijn woning moet energiezuiniger worden.
{Voorlees}
[TEens]
{/Voorlees}
ZuinigStel3 (10.20)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Energiezuinige woningen dragen bij aan het leefbaar houden van de aarde voor toekomstige generaties.
[TEens]
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Blok 11: Onderhoud en Woningverbetering
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP is huurder en geen VVE actief / gemengd
complex

EigDom.EigHuurB = [Ja] en WonTyp.VVEActief <>
[Ja]

$2

OP is eigenaar en VVE actief

EigDom.EigHuurA = [Ja] en WonTyp.VVEActief =
[Ja]

$3

OP is huurder en VVE actief

EigDom.EigHuurB = [Ja] en WonTyp.VVEActief =
[Ja]

$4

Eenpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP = 1

$5

Meerdere personen in huishouden

New_HHB.AantalPP > 1

$6

VVE heeft alles betaald

BetVVE = [JaHeel]

$7

VVE heeft een deel betaald

BetVVE = [JaDeels]

$8

VVE heeft niks betaald / geen VVE

<> ($6)/($7)

$9

OP heeft onderhoud buiten laten uitvoeren

OndhBuit = response en [GeenDeze] niet in
OndhBuit

$10

OP heeft energiezuinige maatregelen laten
uitvoeren

EnerzMaat = response en [GeenDeze] niet in
EnerzMaat

*Vraagteksten
{NewPage}
EnerzMaat (11.1)
De volgende vragen gaan over onderhoud en woningverbetering.
Allereerst een aantal vragen over maatregelen om uw woning energiezuiniger te maken. ($1/$2/$3: Dit kunnen
maatregelen zijn die u zelf heeft laten uitvoeren, maar ook in opdracht van de ($1: huurder $2: VVE $3: huurder
of de VVE.)) Het gaat alleen om de afgelopen 5 jaar.
>>Woont u korter dan 5 jaar in deze woning? Dan gaat het alleen om de periode dat u hier zelf woont.<<
Is in deze periode in uw woning:
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Dubbel glas of glasisolatie aangebracht
2. De isolatie van dak, muur, vloer of wanden verbeterd
3. Zonnepanelen geïnstalleerd of vervangen
4. De CV-ketel of andere installaties (geisers, boilers etc.) vernieuwd
5. Andere energiebesparende maatregelen uitgevoerd
6. Geen energiebesparende maatregelen uitgevoerd
{/Voorlees}

[DubGlas]
[Isolat]
[ZonPan]
[CVKet]
[Anders]
[GeenDeze]

Harde Controle 1
Het antwoord ‘Geen energiebesparende maatregelen uitgevoerd’mag niet met een ander antwoord
gecombineerd worden.
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{NewPage}
RedGeenEM (11.2)
Om welke reden(en) zijn er in de afgelopen 5 jaar geen energiebesparende maatregelen uitgevoerd?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Niet nodig: de woning is al energiezuinig
[AlZuin]
2. Ik kan dit niet betalen
[NietBet]
3. Dit levert niet genoeg besparing op
[Onvold]
4. Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn
[NietHoe]
5. Ik wil geen verbouwing
[GeenVerb]
6. ($2: De VVE wil dit niet)
[VVE]
7. Nog niet aan toegekomen / geen tijd / niet aan gedacht
[GeenTijd]
8. Ik heb verhuisplannen
[Verhuis]
9. Andere reden
[Anders]
{/Voorlees}
{NewPage}
BelangEner (11.3)
Wat was de belangrijkste reden om deze energiebesparende maatregel(en) uit te voeren?
{Voorlees}
1. Dit was toch al nodig vanwege onderhoud
[Onderhoud]
2. De investering verdient zich terug door een lagere energierekening
[LaagRek]
3. Om mijn woning aangenamer te maken
[Comfort]
4. Vanwege het milieu
[Milieu]
5. ($2: Dit was afgesproken in de VVE)
[VVE]
6. De woning is zo beter verkoopbaar
[Verkoop]
7. Andere reden
[Anders]
{/Voorlees}
BetVVE (11.4)
Heeft de VVE deze maatregel(en) geheel of gedeeltelijk betaald?
1. Ja, helemaal betaald door VVE
2. Ja, deels betaald door VVE
3. Nee
{NewPage}

[JaHeel]
[JaDeels]
[Nee]

Subsidie (11.5)
($6: Heeft de VVE voor deze maatregel(en) een subsidie gekregen?
$7: Heeft ($4: u $5: uw huishouden) of de VVE voor deze maatregel(en) een subsidie gekregen?
$8: Heeft ($4: u $5: uw huishouden) voor deze maatregel(en) een subsidie gekregen?)
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Weet niet
[WeetNiet]
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{NewPage}
MogSub (11.6)
Was het mogelijk om subsidie aan te vragen?
1. Ja
2. Nee
3. Weet niet

[Ja]
[Nee]
[WeetNiet]

RedGeenSub (11.7)
Waarom is er geen subsidie aangevraagd?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Kwam niet in aanmerking hiervoor
2. De regels waren te ingewikkeld
3. Andere reden
{/Voorlees}

[NietAan]
[RegIngew]
[Anders]

{NewPage}
GeldLeen (11.8)
Heeft ($4: u $5: uw huishouden) geld geleend om deze energiebesparende maatregel(en) te betalen?
>>Ook het verhogen van de hypotheek telt mee als geld lenen.<<
[TJaNee]
TypLeen (11.9)
Om wat voor soort lening ging het?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Hypotheek (verhogen of nieuwe hypotheek)
2. Groene lening
3. Lening van het Nationaal Energiebespaarfonds
4. Andere persoonlijke lening of een doorlopend krediet
5. Lening van familie, vrienden of kennissen
6. Anders
{/Voorlees}

[Hypoth]
[Groen]
[NatEnerFonds]
[PersLen]
[Familie]
[Anders]

{NewPage}
InvestEnerg (11.10)
Zou u ($2: zelf) bereid zijn om in de toekomst ($10: nog meer) energiebesparende maatregelen uit te voeren?
{Voorlees}
1. Ja, maar alleen als ik de kosten kan terugverdienen met een lagere energierekening [JaMits]
2. Ja, ook als ik de kosten niet kan terugverdienen met een lagere energierekening
[JaAltijd]
3. Nee
[Nee]
{/Voorlees}
4. Weet niet
[WeetNiet]
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InvestZelf (11.11)
Overweegt u dit in de komende 2 jaar te doen?
1. Ja
2. Nee
3. Weet ik nog niet

[Ja]
[Nee]
[WeetNiet]

{NewPage}
InvestVVE (11.12)
Overweegt de VVE om in de komende 2 jaar energiebesparende maatregelen uit te voeren?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Weet niet
[WeetNiet]
{NewPage}
OndhBuit (11.13)
De volgende vragen gaan over onderhoud en verbeteringen aan uw woning om een andere reden dan
energiebesparing. ($1/$2/$3: Dit kunnen werkzaamheden zijn die u zelf heeft laten uitvoeren, maar ook in
opdracht van de ($1: huurder $2: VVE $3: huurder of de VVE).) Het gaat alleen om de afgelopen 5 jaar.
>>Woont u korter dan 5 jaar in deze woning? Dan gaat het alleen om de periode dat u hier zelf woont.<<
Is in deze periode:
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Het dak of de dakgoot vervangen of gerepareerd
2. Een dakkapel of dakopbouw aangebracht
3. Een uitbouw of serre gemaakt
4. De buitengevel gestuukt, geschilderd of schoongemaakt
5. Het houtwerk aan de buitenkant geschilderd
6. Raamkozijnen gerepareerd of vervangen
7. Geen van deze
{/Voorlees}

[Dak]
[Dakkapel]
[Uitbouw]
[Gevel]
[Houtwerk]
[Kozijn]
[GeenDeze]

Harde Controle 2
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
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{NewPage}
OndhBin (11.14)
Is ($9: daarnaast) in de afgelopen 5 jaar:
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. De keuken of badkamer vernieuwd
2. Een nieuwe vloer gelegd
3. Wanden of plafonds opnieuw gestuukt
4. De indeling van de woning aangepast
5. Andere grotere werkzaamheden / onderhoud uitgevoerd
6. Geen van deze
{/Voorlees}

[Keuken]
[Vloer]
[Wand]
[Indeling]
[Anders]
[GeenDeze]

Harde Controle 3
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
SoortAnd (11.15)
Wat waren deze andere grotere werkzaamheden / onderhoud?
String[400]
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Blok 12: Tevredenheid Huidige Woning
*Vraagteksten
{NewPage}
TWoning (12.1)
We zouden graag willen weten wat u zelf van uw woning vindt.
Hoe tevreden bent u met uw huidige woning?
{Voorlees}
1. Zeer tevreden
2. Tevreden
3. Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
4. Ontevreden
5. Zeer ontevreden
{/Voorlees}

[ZTevr]
[Tevr]
[Neutraal]
[OnTevr]
[ZOnTevr]

{NewPage}
Tocht (12.2)
Heeft u last van tocht in uw woning?
[TJaNee]
Schimmel (12.3)
Heeft u last van vocht of schimmel in uw woning?
[TJaNee]
Warm (12.4)
Lukt het om de woning aangenaam warm te krijgen?
[TJaNee]
{NewPage}
Tindelin_IntroTP / Tindelin_IntroW
($P: >>Overhandig kaart 8.<<)
Kunt u voor de volgende uitspraken over uw woning aangeven in hoeverre u het hier mee eens of oneens
bent?
($T/$P: >>Toets <1> om verder te gaan.<<
1. Verder
[Verder])
NORF
Weergave: In CAWI Tindeling_a t/m Tindelin_f als tabel weergeven.
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Tindelin_a (12.5)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
De indeling van deze woning is geschikt?
{Voorlees}
[TEens]
{/Voorlees}
Tindelin_b (12.6)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
De woning is te klein?
{Voorlees}
[TEens]
{/Voorlees}
Tindelin_c (12.7)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
De woning is te groot?
[TEens]
Tindelin_d (12.8)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
De woning is slecht onderhouden?
[TEens]
Tindelin_e (12.9)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
De woning ademt een goede sfeer?
[TEens]
Tindelin_f (12.10)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Ik heb onvoldoende buitenruimte, zoals terras of tuin, bij mijn woning?
[TEens]
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Blok 13: Tevredenheid Huidige Woonomgeving
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP is geen lid van de huishoudkern (huidige
woonomgeving is eerste blok vragenlijst)

OP <> Lid HHKern en New_HHB.HHKern <>
[Overig]

$2

OP is lid van de huishoudkern

<> ($1)

*Vraagteksten
{NewPage}
TWoonOmg (13.1)
($1: Om te beginnen een aantal vragen over de omgeving en de buurt waarin u woont.
$2: De volgende vragen gaan over de omgeving en de buurt waarin u woont.)
Hoe tevreden bent u met uw huidige woonomgeving?
{Voorlees}
1. Zeer tevreden
2. Tevreden
3. Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
4. Ontevreden
5. Zeer ontevreden
{/Voorlees}

[ZTevr]
[Tevr]
[Neutraal]
[OnTevr]
[ZOnTevr]

{NewPage}
InTevrBuurt_TP
($P: >>Overhandig kaart 8.<<)
Ik lees nu een aantal uitspraken voor over uw buurt. Kunt u telkens aangeven of u het hiermee eens of oneens
bent?
>>Toets <1> om verder te gaan.<<
1. Verder
[Verder]
NORF
InTevrBuurt_W
Hieronder staat een aantal uitspraken over uw buurt.
Kunt u telkens aangeven of u het hiermee eens of oneens bent?
Weergave: In CAWI TevrBuurt_a t/m TevrBuurt_g als tabel weergeven.
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TevrBuurt_a (13.2)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
De bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk.
{Voorlees}
[TEens]
{/Voorlees}
TevrBuurt_b (13.3)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
De woningen in deze buurt zijn goed onderhouden.
{Voorlees}
[TEens]
{/Voorlees}
TevrBuurt_c (13.4)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Het is vervelend om in deze buurt te wonen.
[TEens]
TevrBuurt_d (13.5)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Als het mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen.
[TEens]
TevrBuurt_e (13.6)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Ik ben gehecht aan deze buurt.
[TEens]
TevrBuurt_f (13.7)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Ik voel mij thuis in deze buurt.
[TEens]
TevrBuurt _g (13.8)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Steeds meer buurtgenoten verhuizen ergens anders naar toe.
[TEens]
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{NewPage}
IntroConBuur_TP /IntroConBuurt_W
($P: >>Blijf kaart 8 gebruiken.<<)
Dan nu een aantal uitspraken over contacten in de buurt.
($T/$P: >>Toets <1> om verder te gaan.<<
1. Verder
NORF
Weergave: In CAWI ConBuur_a t/m ConBuur_h als tabel weergeven.
ConBuur_a (13.9)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Ik heb veel contact met mijn directe buren.
{Voorlees}
[TEens]
{/Voorlees}
ConBuur_b (13.10)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Ik heb veel contact met andere buurtbewoners.
{Voorlees}
[TEens]
{/Voorlees}
ConBuur_c (13.11)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Ik voel mij medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt.
[TEens]
ConBuur_d (13.12)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om.
[TEens]
ConBuur_e (13.13)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen.
[TEens]
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ConBuur_f (13.14)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks.
[TEens]
ConBuur_g (13.15)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt.
[TEens]
ConBuur_h (13.16)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Ik ben bang in deze buurt om lastiggevallen of beroofd te worden.
[TEens]
{NewPage}
ZlfBrn (13.17)
Helpt u uw buren weleens of zou u dit willen doen?
1. Ja, dat doe ik al
2. Ja, dit zou ik willen doen
3. Nee

[JaDoe]
[JaWil]
[Nee]

ActieBrn (13.18)
Wat doet u voor de buren?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Oogje in het zeil houden of planten verzorgen wanneer zij afwezig zijn
2. Pakketjes aannemen
3. Oppassen op de kinderen
4. Huisdieren verzorgen of uitlaten
5. Boodschappen doen of eten koken
6. Klusjes in huis of in de tuin
7. Helpen bij de persoonlijke verzorging of verpleging
8. Helpen bij de administratie, computer of internet
9. Iets anders
{/Voorlees}

[Afwezig]
[Pakket]
[Oppas]
[Huisdier]
[Boodschap]
[Klus]
[Zorg]
[Computer]
[Andrs]

ActBrn_Andrs (13.19)
Wat doet u dan (nog meer) voor uw buren?
String[120]
RedNActBrn (13.20)
Om welke reden zet u zich op dit moment nog niet actief in voor uw buren?
1. Weet niet wat ik kan doen
2. Heb geen tijd
3. Andere reden
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{NewPage}
BrtVA (13.21)
Vindt u dat de buurt waarin u woont het afgelopen jaar erop vooruit of achteruit is gegaan?
1. Vooruit
[Vooruit]
2. Achteruit
[Achtruit]
3. Gelijk gebleven
[Gelijk]
BrtZVA (13.22)
Denkt u dat u de buurt waarin u woont het komende jaar erop vooruit of achteruit zal gaan?
1. Vooruit
[Vooruit]
2. Achteruit
[Achtruit]
3. Zal gelijk blijven
[Gelijk]
{NewPage}
VerOntm (13.23)
De volgende vier vragen gaan over veranderingen in uw buurt in de afgelopen 5 jaar.
>>Woont u korter dan 5 jaar in deze buurt? Dan mag u de vragen beantwoorden over de periode dat u hier
woont.<<
Hoe is het aantal ontmoetingsplekken, buurthuizen, clubs of verenigingen in uw buurt in de afgelopen 5 jaar
veranderd?
{Voorlees}
1. Veel meer geworden
[VeelMeer]
2. Meer geworden
[Meer]
3. Evenveel gebleven
[Evenveel]
4. Minder geworden
[Minder]
5. Veel minder geworden
[VeelMind]
{/Voorlees}
6. Weet niet
[WeetNiet]
VerOv (13.24)
Hoe is het aanbod van het openbaar vervoer in uw buurt in de afgelopen 5 jaar veranderd?
{Voorlees}
1. Veel meer geworden
[VeelMeer]
2. Meer geworden
[Meer]
3. Evenveel gebleven
[Evenveel]
4. Minder geworden
[Minder]
5. Veel minder geworden
[VeelMind]
{/Voorlees}
6. Weet niet
[WeetNiet]
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{NewPage}
VerPin (13.25)
Hoe is het aantal pinautomaten in uw buurt in de afgelopen 5 jaar veranderd?
{Voorlees}
1. Veel meer geworden
2. Meer geworden
3. Evenveel gebleven
4. Minder geworden
5. Veel minder geworden
{/Voorlees}
6. Weet niet

[WeetNiet]

VerLeegst (13.26)
Hoe is de leegstand van woningen in uw buurt in de afgelopen 5 jaar veranderd?
1. Veel meer geworden
2. Meer geworden
3. Evenveel gebleven
4. Minder geworden
5. Veel minder geworden
6. Weet niet

[VeelMeer]
[Meer]
[Evenveel]
[Minder]
[VeelMind]
[WeetNiet]

[VeelMeer]
[Meer]
[Evenveel]
[Minder]
[VeelMind]

{NewPage}
BWink (13.27)
Hoe belangrijk is het voor u dat er dichtbij uw woning winkels voor dagelijkse boodschappen zijn?
{Voorlees}
1. Heel erg belangrijk
[ZrBel]
2. Belangrijk
[Belang]
3. Niet zo belangrijk
[NZBelang]
4. Onbelangrijk
[Onbelang]
{/Voorlees}
BOV (13.28)
Hoe belangrijk is het voor u dat u dichtbij uw woning gebruik kan maken van het openbaar vervoer?
{Voorlees}
1. Heel erg belangrijk
[ZrBel]
2. Belangrijk
[Belang]
3. Niet zo belangrijk
[NZBelang]
4. Onbelangrijk
[Onbelang]
{/Voorlees}
BBasis (13.29)
Hoe belangrijk is het voor u dat er dichtbij uw woning basisscholen zijn?
1. Heel erg belangrijk
2. Belangrijk
3. Niet zo belangrijk
4. Onbelangrijk
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{NewPage}
TevrWink (13.30)
Hoe tevreden of ontevreden bent u met de winkels voor dagelijkse boodschappen in uw buurt?
>>Zijn er geen winkels in uw buurt? Geef dan hier uw mening over.<<
{Voorlees}
1. Zeer tevreden
[ZTevr]
2. Tevreden
[Tevr]
3. Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
[Neutraal]
4. Ontevreden
[OnTevr]
5. Zeer ontevreden
[ZOnTevr]
{/Voorlees}
TevrBasis (13.31)
Hoe tevreden of ontevreden bent u met de basisscholen in uw buurt?
>>Zijn er geen basisscholen in uw buurt? Geef dan hier uw mening over.<<
{Voorlees}
1. Zeer tevreden
2. Tevreden
3. Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
4. Ontevreden
5. Zeer ontevreden
{/Voorlees}
6. Weet niet / niet van toepassing

[ZTevr]
[Tevr]
[Neutraal]
[OnTevr]
[ZOnTevr]
[WeetNiet]

TevrCreche (13.32)
Hoe tevreden of ontevreden bent u met de kinderdagverblijven, crèches en/of peuterspeelzalen in uw buurt?
>>Zijn deze er niet in uw buurt? Geef dan hier uw mening over.<<
{Voorlees}
1. Zeer tevreden
[ZTevr]
2. Tevreden
[Tevr]
3. Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
[Neutraal]
4. Ontevreden
[OnTevr]
5. Zeer ontevreden
[ZOnTevr]
{/Voorlees}
6. Weet niet / niet van toepassing
[WeetNiet]
{NewPage}
BereikHuis (13.33)
Hoe goed of slecht kunt u vanaf uw huis:
De huisartsenpraktijk bereiken?
{Voorlees}
1. Voor mij zeer goed bereikbaar
2. Goed bereikbaar
3. Niet goed en niet slecht bereikbaar
4. Slecht bereikbaar
5. Voor mij zeer slecht bereikbaar
{/Voorlees}

[ZrGoed]
[Goed]
[NietNiet]
[Slecht]
[ZrSlecht]
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BereikZiek (13.34)
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis bereiken?
{Voorlees}
1. Voor mij zeer goed bereikbaar
2. Goed bereikbaar
3. Niet goed en niet slecht bereikbaar
4. Slecht bereikbaar
5. Voor mij zeer slecht bereikbaar
{/Voorlees}

[ZrGoed]
[Goed]
[NietNiet]
[Slecht]
[ZrSlecht]

{NewPage}
TevrStr (13.35)
Hoe tevreden bent u met de regio waarin u woont?
1. Zeer tevreden
2. Tevreden
3. Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
4. Ontevreden
5. Zeer ontevreden

[ZTevr]
[Tevr]
[Neutraal]
[OnTevr]
[ZOnTevr]

OntwStr (13.36)
Denkt u dat de ontwikkelingen in uw regio in de komende jaren positief of negatief zullen zijn of zal dit
hetzelfde blijven?
1. Positief
[Positief]
2. Negatief
[Negatief]
3. Hetzelfde blijven
[Zelfde]
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Blok 14: Verhuizingen in de afgelopen 2 jaar
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP is in de afgelopen 2 jaar vaker dan 1x verhuisd

NrVerhuis = response en > 1

$2

Eenpersoonshuishouden

New_HHB.AantalPP = 1

$3

Meerdere personen in huishouden

New_HHB.AantalPP > 1

$4

Huishouden bestond voor de verhuizing uit
echtpaar met kinderen en/of anderen

SamHHVV = [PartKind]/[PKindAnd]/[PartnAnd]

$5

Huishouden bestond voor de verhuizing uit ouder

SamHHVV = [EOudKind]/[EOKndAnd]

$6

OP heeft niet zelf bewust voor de huidige
woonplaats gekozen

BewuKeus = response en [WoonPl] niet in
BewuKeus

$7

OP heeft niet zelf bewust voor de huidige woning
gekozen

[Woning] niet in BewuKeus

$8

OP huurt van een particulier verhuurbedrijf
(pensioenfonds, woningbouwverenig. etc.)

KostHWon.WieVerh = [PartVerh]

$9

OP huurt van een particulier persoon

KostHWon.WieVerh = [PartPers]

$10

OP huurt van familie

KostHWon.WieVerh = [Familie]

$11

Reden verhuizing = gezondheid

[Gezo] in RedenVH

$12

Reden verhuizing = studie

[Studie] in RedenVH

$13

Reden verhuizing = werk

[Werk] in RedenVH

$14

Reden verhuizing = financiën

[Finan] in RedenVH

$15

Reden verhuizing = vorige woning

[Woning] in RedenVH

$16

Reden verhuizing = woonomgeving

[Buurt] in RedenVH

$17

Reden verhuizing = afstand familie

[Fam] in RedenVH

$18

Reden verhuizing = anders

[AndrRed] in RedenVH

$19

Meerdere personen in hh of door verhuizing
nieuwe samenstelling

New_HHB.Aantalpp > 1 of ZelfdeHH = [Nee]

$20

OP woont in een huurwoning/antikraak of
onbekend

Eigdom.EigHuurA <> [Ja] en (Eigdom.EigHuurB =
[Ja]/empty of Eigdom.EigHuurC = [Antikraak])

$21

OP woont in een koopwoning of onbekend

Eigdom.EigHuurA = [Ja]/empty

$23

Eén keer een woning geweigerd

HoevWeig = 1

$24

Meer dan één keer een woning geweigerd

HoevWeig > 1

$25

RedVerh1 is gesteld

RedVerh1 <> empty

$26

RedVerh1 is niet gesteld

RedVerh1 = empty
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*Vraagteksten
{NewPage}
JrKomWon (14.1)
Sinds welk jaar woont u op dit adres?
[1900..2018]
Harde Controle 1
Dit jaartal ligt in de toekomst. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
MndKomWon (14.2)
En sinds welke maand?
>>Weet u het niet meer precies? Geef dan een schatting.<<
[TMaand]
Harde Controle 2
De datum (jaar en maand) die u heeft ingevuld ligt in de toekomst. Pas s.v.p. uw antwoord(en) aan.
{NewPage}
Voor2012 (14.3)
Kunt u dan zeggen of u voor al voor <Referentiemaand><Referentiejaar-2> hier woonde of pas daarna?
1. Voor <Referentiemaand><Referentiejaar-2>
[Voor]
2. Na <Referentiemaand><Referentiejaar-2>
[Na]
NORF
{NewPage}
NrVerhuis (14.4)
De volgende vragen gaan over verhuizingen in de afgelopen 2 jaar.
Hoe vaak bent u sinds <Referentiemaand><Referentiejaar-2> in totaal binnen Nederland verhuisd?
[1..97]
{NewPage}
ZelfdeHH (14.5)
Bestond uw huishouden vóór de ($1: laatste) verhuizing uit dezelfde personen als nu?
($3: >>Let op: het gaat om hetzelfde aantal én om dezelfde personen.<<)
[TJaNee]
NORF
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{NewPage}
SamHHVV (14.6)
Wat was de samenstelling van uw huishouden voor de verhuizing?
1. ($3: Alleenstaande)
2. Een echtpaar of vaste partners zonder thuiswonende kinderen
3. Een echtpaar of vaste partners met thuiswonende kind(eren)
4. Een echtpaar of vaste partners met thuiswonende kind(eren) en met één of meer
anderen
5. Een echtpaar of vaste partners met één of meer anderen
6. Één ouder met één of meer thuiswonende kinderen
7. Één ouder met één of meer thuiswonende kinderen en met één of meer anderen
8. Een andere samenstelling

[Alleenst]
[PartnAll]
[PartKind]
[PKindAnd]
[PartnAnd]
[EOudKind]
[EOKndAnd]
[Overig]

NORF
{NewPage}
OP_HHK (14.7)
($4: Was u de echtgeno(o)t(e) of partner $5: Was u de ouder) in het huishouden?
[TJaNee]
NORF
BleefAcht (14.8)
Bleven er nog personen uit uw huishouden in de oude woning wonen toen u verhuisde?
[TJaNee]
NORF
{NewPage}
BewuKeus (14.9)
Soms zijn mensen wanneer zij verhuizen beperkt in hun keuzemogelijkheden, bijv. omdat ze bij iemand anders
intrekken, verplicht moeten verhuizen voor hun werk of een woning krijgen toegewezen.
Heeft ($2: u $3: u of uw huishouden) ($1: bij de laatste verhuizing) zelf bewust gekozen in welke woonplaats,
buurt en/of woning u ging wonen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
1. Ja, woonplaats
[Woonpl]
2. Ja, buurt
[Buurt]
3. Ja, woning
[Woning]
4. Nee, geen van deze
[GeenDeze]
Harde Controle 3
Het antwoord ‘Nee, geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
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{NewPage}
VAGVV (14.10)
($6: U heeft aangegeven dat u niet zelf bewust voor uw huidige woonplaats hebt gekozen. Wel zouden wij
graag willen weten waar uw voorkeur naar uit was gegaan.)
Ging de voorkeur toen uit naar de huidige woonplaats, naar een andere woonplaats of had u geen voorkeur?
1. Huidige woonplaats
[HuidigWp]
2. Andere woonplaats
[AndereWp]
3. Geen voorkeur
[GeenVK]
{NewPage}
WNPAGVV (14.11)
Wat is de belangrijkste reden dat u uiteindelijk niet in deze andere woonplaats bent gaan wonen?
{Voorlees}
1. Kon geen woning vinden
[GWVind]
2. Woningen te duur
[TeDuur]
3. Kwaliteit woningen niet goed
[Kwalit]
4. Wachttijd voor de woning(en) te lang
[WachtT]
5. Geen aanbod ouderenwoningen
[GOudW]
6. Geen aanbod starterswoningen
[GStartW]
7. Te weinig activiteiten ondernomen
[NietAct]
8. Andere reden
[AndrRed]
{/Voorlees}
{NewPage}
VorBuurt1 (14.12)
Woonde u voor uw ($1: laatste) verhuizing in dezelfde woonplaats als nu?
1. Ja
2. Nee, woonde ergens anders in Nederland
3. Nee, woonde in het buitenland

[Ja]
[Nee]
[Buitenl]

{NewPage}
VorBuurt2 (14.13)
Stond uw vorige woning ook in deze buurt?
[TJaNee]
(CodModLand).Landnaam (14.14.1)
In welk land woonde u voor de verhuizing?
($W: >>Vul hieronder het land in en druk op ‘Zoeken’. Er opent dan een nieuw scherm. Selecteer het juiste land
uit de lijst met suggesties en druk daarna op ‘ok’.
Als u het land niet in de lijst kunt vinden, vul dan Anders in.<<
$T/$P: * Start de codeermodule door de eerste letters van het land in te toetsen.
* Indien het land niet in de lijst voorkomt, vul dan ‘anders’ in.<<)
String[90]=Land
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(CodModLand).ISO_Land (14.14.2)
*hulpgegeven
String[3]
(CodModLand).Land_anders (14.15)
($T/$P: STEL VAST:) Om welk land ging het dan?
String[90]
NORF
{NewPage}
RedenHuur (14.16)
Om welke reden(en) heeft u voor een huurwoning gekozen en niet voor een koopwoning?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Kopen was financieel niet mogelijk
[FinNietMog]
2. Ik vond kopen financieel een te groot risico
[Risico]
3. Huren was goedkoper
[GoedKoop]
4. Ik wilde geen zorgen hebben over het onderhoud van de woning
[ZorgOndh]
5. Ik wilde makkelijk weer kunnen verhuizen
[MakVerhuis]
6. Vanwege mijn leeftijd (te jong / te oud)
[Lft]
7. Andere reden
[Andrs]
{/Voorlees}
RedFinNM (14.17)
Waarom was kopen financieel niet mogelijk voor u?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Mijn inkomen was te laag
2. Mijn inkomen was te onzeker
3. Ik had schulden of een negatieve BKR registratie
4. Ik had onvoldoende eigen geld om de aankoopkosten of verbouwing te betalen
5. Andere reden
{/Voorlees}

[InkTelaag]
[InkOnzk]
[Schuld]
[Vermogen]
[Andrs]

RedenKoop (14.18)
Om welke reden(en) heeft u voor een koopwoning gekozen en niet voor een huurwoning?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Kopen was goedkoper
[GoedKoop]
2. Om te kunnen investeren in de toekomst / eigen bezit
[Invest]
3. Meer keus in woningen
[Keus]
4. Meer keus in woonomgeving
[WoonOmg]
5. Eigen baas te kunnen zijn / zelf besluiten wat je met de woning doet
[Verbouw]
6. Zelf de woning te kunnen onderhouden
[Onderhoud]
7. Andere reden
[Andrs]
{/Voorlees}
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{NewPage}
Weergave CAWI: ZoekJaar en ZoekMaand als horizontale tabel weergeven
ZoekJaar (14.19)
Hoe lang bent u op zoek geweest naar uw huidige woning?
($T/$P: >>* Gaat om het aantal jaren + maanden.
* STEL VAST: Aantal jaar
* Als OP niet op zoek is geweest, 0 invullen.)
($W: >>Bent u niet op zoek geweest? Dan kunt u 0 jaar en 0 maanden invullen.<<)
[0..20] jaar en
ZoekMaand (14.20)
($T/$P: * STEL VAST: Aantal maanden.
* Als OP niet op zoek is geweest, 0 invullen.)
[0..11] maanden
NORF
{NewPage}
InschrSoc (14.21)
U heeft eerder aangegeven dat u uw huidige woning huurt van een woningcorporatie.
Stond u, voordat u naar uw huidige woning verhuisde, ingeschreven voor een woning van een
woningcorporatie?
[TJaNee]
{NewPage}
InschrJaar (14.22)
Hoe lang stond u toen ingeschreven?
($T/$P: >>* Gaat om het aantal jaren + maanden.
* STEL VAST: Aantal jaar.
* Stond OP ingeschreven bij meerdere organisaties, dan gaat het om de langste inschrijving.<<)
($W: >>Stond u ingeschreven bij meerdere organisaties? Dan gaat het om de langste inschrijving.<<)
[0..20] jaar en
InschrMaand (14.23)
($T/$P: STEL VAST: Aantal maanden.)
[0..11] maanden
NORF
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{NewPage}
HoevReag (14.24)
De volgende vragen gaan over de periode dat u ingeschreven stond voor een woning van een
woningcorporatie.
Hoe vaak heeft u op een woning gereageerd voordat u deze woning kreeg?
>>Weet u het niet precies? Geef dan een schatting.<<
[0..99]
HoevAanb (14.25)
Hoe vaak bent u toen uitgenodigd om een woning te bezichtigen?
>>Weet u het niet precies? Geef dan een schatting.<<
[0..99]
HoevKijk (14.26)
Hoe vaak heeft u toen een woning bezichtigd?
>>Weet u het niet precies? Geef dan een schatting.<<
[0..99]
{NewPage}
Weig (14.27)
Heeft u in deze periode weleens een woning geweigerd?
[TJaNee]
HoevWeig (14.28)
Hoe vaak heeft u toen een woning geweigerd?
[1..99]
WaaromWeig (14.29)
($23: Wat was de belangrijkste reden om deze woning te weigeren?
$24: Wat was meestal de belangrijkste reden om een woning te weigeren?)
{Voorlees}
1. Ik kon of wilde op dat moment niet verhuizen
2. De woning voldeed niet aan mijn wensen
3. Ik wilde wachten op iets beters / mijn opgebouwde wachttijd niet verliezen
4. Vanwege de buurt
5. Mijn inkomen was (op dat moment) te hoog
6. Andere reden
{/Voorlees}

[KonNiet]
[NietWens]
[Beter]
[Buurt]
[TeHoog]
[AndRed]

{NewPage}
InSochw (14.30)
Heeft u, toen u op zoek ging naar uw woning, ook de mogelijkheid overwogen om een woning van een
particuliere verhuurder te huren?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. ($7: Niet van toepassing, ik ben niet op zoek geweest)
[NVT]
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{NewPage}
ZkParhw (14.31)
Waarom heeft u toen niet gekozen voor een woning van een particuliere verhuurder?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Ik kon snel in deze woning
2. Deze woning voldeed het beste aan mijn wensen
3. De huur van deze woning was lager
4. Er was geen aanbod van particuliere verhuurders op de plek waar ik wilde wonen
5. Andere reden
{/Voorlees}

[Snel]
[WelWens]
[LaagHuur]
[GeenAanb]
[Andrs]

ZkParhw_Andrs (14.32)
Wat is deze andere reden dan?
String[100]
NtParhw (14.33)
($P: >>Overhandig kaart 9.<<)
Waarom heeft u toen niet overwogen om een woning van een particuliere verhuurder te huren?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Ik vond het niet prettig om van een particuliere verhuurder te huren
[NietPret]
2. Ik kende geen particuliere verhuurders op de plek waar ik wilde wonen of er was
geen aanbod
[KenGWon]
3. Ik had er toen niet aan gedacht te kijken bij een particuliere verhuurder
[WistNiet]
4. Particuliere huurwoningen zijn te duur
[TeDuur]
5. Particuliere verhuurders vragen sleutelgeld en/of borg
[Borg]
6. Particuliere huurwoningen zijn minder goed onderhouden
[MindOnd]
7. Particuliere huurwoningen hebben een minder goede prijs-kwaliteitverhouding
[PrijsKwal]
8. Andere reden
[Andrs]
{/Voorlees}
NtParhw_Andrs (14.34)
Wat is deze andere reden dan?
String[100]
{NewPage}
InParhw (14.35)
U heeft eerder aangegeven dat u uw huidige woning huurt van ($8: een pensioenfonds,
verzekeringsmaatschappij, belegger of een makelaar $9: een particulier persoon $10: familie). Heeft u, toen u
op zoek ging naar uw woning, ook de mogelijkheid overwogen om te huren van een woningcorporatie?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. ($7: Niet van toepassing, ik ben niet op zoek geweest)
[NVT]
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{NewPage}
ZkSochw (14.36)
Waarom heeft u toen niet gekozen voor een woning van een woningcorporatie?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Mijn inkomen was te hoog
2. Ik kon snel in deze woning
3. Deze woning voldeed het beste aan mijn wensen
4. De huur van deze woning was lager
5. Er was geen aanbod van een woningcorporatie op de plek waar ik wilde wonen
6. Andere reden
{/Voorlees}

[InkHoog]
[Snel]
[WelWens]
[LaagHuur]
[GeenAanb]
[Andrs]

ZkSochw_Andrs (14.37)
Wat is deze andere reden dan?
String[100]
NtSochw (14.38)
($P: >>Overhandig kaart 10.<<)
Waarom heeft u toen niet overwogen om te huren van een woningcorporatie?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Ik dacht dat ik hiervoor niet in aanmerking kwam
[NietAanm]
2. Ik wilde niet in een woning van een woningcorporatie wonen
[WilNiet]
3. Ik stond niet (lang genoeg) ingeschreven voor een woning van een woningcorporatie [InschTijd]
4. Ik had snel een woning nodig
[Snel]
5. Er was te weinig aanbod van woningcorporaties op de plek waar ik wilde wonen
[WAanbCorp]
6. Woningcorporaties hadden het soort woning niet waar ik naar op zoek was
[WAanbWon]
7. Ik had er niet aan gedacht
[NietDenk]
8. Andere reden
[Andrs]
{/Voorlees}
NtSochw_Andrs (14.39)
Wat is deze andere reden dan?
String[100]
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{NewPage}
RedVerh1 (14.40)
Wat is de reden dat u naar uw huidige adres bent verhuisd?
{Voorlees}
1. Huwelijk of samenwonen
2. Scheiding of beëindiging relatie
3. Omdat u zelfstandig bent gaan wonen
4. Om een andere reden
{/Voorlees}

[HuwlSamw]
[Scheidin]
[Zelfstnd]
[GeenDeze]

{NewPage}
RedenVH (14.41)
($25: Was de reden dan:
$26: Wat is de reden dat u naar uw huidige adres bent verhuisd?)
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Gezondheid of behoefte aan zorg
2. Studie
3. Werk
4. Financiële reden
5. Uw vorige woning
6. De woonomgeving of buurt van uw vorige woning
7. Omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wilde wonen
8. Een andere reden
{/Voorlees}

[Gezo]
[Studie]
[Werk]
[Finan]
[Woning]
[Buurt]
[Fam]
[AndrRed]

{NewPage}
BelangRdVH (14.42)
Wat was voor u de belangrijkste reden?
{Voorlees}
1. ($11: Gezondheid of behoefte aan zorg)
2. ($12: Studie)
3. ($13: Werk)
4. ($14: Financiële reden)
5. ($15: Uw vorige woning)
6. ($16: De woonomgeving of woonbuurt van uw vorige woning)
7. ($17: Omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wilde wonen)
8. ($18: Een andere reden)
{/Voorlees}

70

[Gezo]
[Studie]
[Werk]
[Finan]
[Woning]
[Buurt]
[Fam]
[AndrRed]

Blok 14: Verhuizingen in de afgelopen 2 jaar

Woon Onderzoek (WoON) - 2018

{NewPage}
WerkNV (14.43)
Waarom was werk een reden om van woning te veranderen?
{Voorlees}
1. U ($19: of iemand in uw huishouden) veranderde van werkkring
2. U ($19: of iemand in uw huishouden) wilde dichter bij het werk wonen
3. U ($19: of iemand in uw huishouden) wilde aan huis werken
4. Andere reden
{/Voorlees}

[AndWerk]
[DBijWerk]
[ThuisWrk]
[AndrRed]

FinanVH (14.44)
Was dat omdat de woonkosten waren toegenomen of om een andere reden?
1. Toename van woonkosten
2. Andere reden

[ToeWoon]
[Andrs]

WoningNV (14.45)
Wat was de belangrijkste reden waarom u vanwege uw vorige woning bent verhuisd?
1. De vorige woning was te klein
2. De vorige woning was te groot
3. ($20: U wilde een woning huren)
4. ($21: U wilde een woning kopen)
5. U wilde een tuin of een grotere tuin
6. U wilde geen tuin meer of een kleinere tuin
7. U wilde een ander type woning
8. De vorige woning was slecht geïsoleerd voor warmte of geluid
9. De vorige woning was slecht onderhouden
10. Andere reden

[TeKlein]
[TeGroot]
[Huur]
[Koop]
[Tuin]
[GeenTuin]
[TypWon]
[Iso]
[SlOnderh]
[AndrRed]

OmgevingVH (14.46)
Waarom was de vorige woonomgeving de reden voor verhuizing?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Gebrek aan parkeerruimte of parkeerproblemen
2. Het type woningen in de buurt
3. Het slechte onderhoud van de buurt
4. (Veranderende) buurtsamenstelling
5. Onveiligheid door criminaliteit
6. Overlast van de bewoners
7. Overlast zoals rommel op straat, vernielingen, stank of lawaai
8. Andere reden
{/Voorlees}
OmgvVH_Andrs (14.47)
Wat is deze andere reden dan?
String[100]
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{NewPage}
OuderwVH (14.48)
Waarom heeft ($1: u $2: uw huishouden) voor een ouderenwoning gekozen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Deze woning is gelijkvloers
2. Deze woning is onderhoudsvriendelijk
3. Maaltijdservice in de buurt
4. Veel zorgvoorzieners in de buurt zoals de huisarts of fysiotherapeut
5. Kan makkelijker gebruik maken van zorg of verpleging
6. Kan gebruik maken van een alarmbel
7. Meer sociale contacten of activiteiten
8. Andere reden
{/Voorlees}
OudwVH_Andrs (14.49)
Wat is deze andere reden dan?
String[100]
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Afleiding SelStellen
AFL_SelStellen
*Indien Ja dan -> Op is in de afgelopen 2 jaar verhuisd. In de vorige woonsituatie was OP lid van de
huishoudkern en woonde OP in Nederland.
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
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Blok 15: Kenmerken Vorige Woning
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Vóór de verhuizing 2 jaar geleden was OP een
éénpersoonshuishouden

Verh2jr.SamHHVV = [Alleenst] of
(Verh2jr.SamHHVV = empty en
New_HHB.AantalPP = 1)

$2

Vóór de verhuizing 2 jaar geleden maakte OP deel
uit van een meerpersoonshuishouden

<> ($1)

$4

Boerderij

VSrtWon = [Boerdery]

$5

Woning met bedrijfseenheid

VSrtWon = [Kantoor]

$6

Woning is rijtjeshuis

VSrtWon = [Rijtje]

$7

Halfvrijstaande woning

VSrtWon = [HalfVrij]

$8

Studentenwoning, deel van woning/kamer (geen
flat)

VSrtWonAndrs = [StudentH]/[DeelWon] of
(VSrtWon = [Gedeeld] en VBenBuur = [Nee])

$9

Het gaat om een woonruimte

VSrtWonAndrs = [StudentH]/[DeelWon] of
VSrtWon = [Gedeeld]

$10

Het gaat om een woning

<> ($9)

$11

Personenlift aanwezig

VLift = [Ja]

*Vraagteksten
{NewPage}
VEigHuurA (15.1)
De volgende vragen gaan over de kenmerken van uw vorige woning / woonruimte.
($1: Was u eigenaar van deze woning?
$2: Was u of één van de leden van uw huishouden eigenaar van deze woning?)
[TJaNee]
VEigHuurB (15.2)
($1: Betaalde u huur voor deze woning?
$2: Betaalde u of één van de leden van uw huishouden huur voor deze woning?)
[TJaNee]
VEigHuurC (15.3)
Wat was dan uw woonsituatie?
{Voorlees}
1. Ik woonde gratis
2. Ik woonde antikraak
3. Andere woonsituatie
{/Voorlees}

[Gratis]
[AntiKraak]
[Andrs]

NORF
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{NewPage}
VBenBuur (15.4)
Had u beneden- of bovenburen?
[TJaNee]
{NewPage}
VSrtWon (15.5)
($P: >>Overhandig kaart 1.<<)
In wat voor type woning woonde u toen?
{Voorlees}
1. Flat, appartement, etagewoning, boven- of benedenwoning
2. Rijtjeshuis, tussenwoning, hoekwoning
3. Half-vrijstaande woning
4. Vrijstaande woning
5. Boerderij, woning met tuindersbedrijf
6. Woning met aparte winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte
7. Wooneenheid met gezamenlijk gebruik van keuken of toilet
8. Ander soort woning
{/Voorlees}

[Flat]
Rijtje]
[HalfVrij]
[Vrijstaand]
[Boerdery]
[Kantoor]
[Gedeeld]
[GeenDeze]

CVBenB (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat u beneden- of bovenburen had en in een type woning woonde waarbij dit niet
gebruikelijk is.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan een van beide voorwaarden.<<
1. Akkoord
[Akkoord]
NORF
CVGBuur (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat u geen beneden- of bovenburen had en in een flat of appartement woonde.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan een van beide voorwaarden.<<
1. Akkoord
[Akkoord]
NORF
{NewPage}
VSrtApp (15.6)
En om wat voor soort woning ging het dan specifiek?
{Voorlees}
1. Maisonnette
2. Bovenwoning
3. Benedenwoning
4. Appartement / etagewoning
5. Flat
6. Ander soort woning
{/Voorlees}

[Maison]
[Bovenw]
[Benedenw]
[Appart]
[Flat]
[GeenDeze]

NORF
{NewPage}
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VSrtWonAndrs (15.7)
($P: >>Overhandig kaart 2.<<)
In wat voor soort woning of woonruimte woonde u dan?
{Voorlees}
1. Kamer(s) in een studentenhuis of bij een hospita
2. Deel van een woning of kamer in verhuurpand
3. Recreatie- of vakantiewoning
4. Woonwagen, caravan
5. Woonboot, woonschip, varend schip
6. Bedrijfspand
7. Verzorgings- of verpleeghuis
8. Ander soort woning
{/Voorlees}

[StudentH]
[Deelwon]
[Recreat]
[WoonWag]
[WoonBoot]
[Bedrijf]
[VerzorgH]
[GeenDeze]

{NewPage}
VAnders (15.8)
Kunt u een omschrijving geven van uw woning of woonruimte?
String[80]
NORF
{NewPage}
VTypWon (15.9)
($4: Was deze boerderij / woning met tuindersbedrijf een 2 onder 1 kap woning, een geschakelde woning of
een vrijstaande woning?
$5: Om wat voor soort woning ging het?
$6/$7: En om wat voor soort woning ging het dan specifiek?
$8: In wat voor soort woning lag uw woonruimte?)
{Voorlees}
1. ($5/$6/$8: Rijtjeshuis / tussenwoning)
[Rijtje]
2. ($5/$6/$7/$8: Hoekwoning)
[Hoek]
3. ($4/$5/$7/$8: 2 onder 1 kap woning)
[Kap]
4. ($4/$5/$7/$8: Geschakelde woning)
[Geschak]
5. ($4/$5/$8: Vrijstaande woning)
[Vrijstaan]
6. ($5/$8: Flat, appartement, etagewoning)
[Flat]
7. Ander soort woning
[GeenDeze]
{/Voorlees}
{NewPage}
VSrtFlat (15.10)
Had uw vorige woning:
{Voorlees}
1. Een eigen opgang of ingang aan straat
2. Een voordeur in een gedeeld portiek
3. Een voordeur aan een galerij
{/Voorlees}

[EigenOp]
[GedPort]
[Galerij]
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{NewPage}
VLift (15.11)
Was er in het gebouw een personenlift aanwezig?
[TJaNee]
{NewPage}
VExttoe (15.12)
Kon vanaf de straat de woonkamer worden bereikt zonder traptreden te lopen?
Dit mag ook via de achterdeur of een zij-ingang zijn ($11: of door gebruik te maken van de lift).
[TJaNee]
{NewPage}
Vkamers (15.13)
Hoeveel kamers waren er in uw vorige ($9: woonruimte $10: woning)?
Daarbij tellen de woon-, slaap- en studeer- of werkkamers mee.
[1..99]
{NewPage}
Vglkvls (15.14)
Was vanuit de woonkamer van uw vorige woning de keuken, het toilet, de badkamer en tenminste één
slaapkamer zonder traplopen te bereiken?
[TJaNee]
VGroter (15.15)
Was uw vorige ($9: woonruimte $10: woning) qua oppervlakte groter, even groot of kleiner dan uw huidige
woning?
1. Groter dan uw huidige woning
[Groter]
2. Vrijwel even groot als uw huidige woning
[Gelijk]
3. Kleiner dan uw huidige woning
[Kleiner]
{NewPage}
VBjaar (15.16)
($T/$P: >>Kies voor ‘Weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord echt niet weet.<<)
In welk jaar was uw vorige woning gebouwd?
>>Weet u dit niet precies? Geef dan een schatting.<<
[1000..2018]
DK
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Blok 16: Huurprijs Vorige Woning
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP woonde antikraak

KenmVorWon.VEigHuuC = [AntiKraak]

$2

OP betaalde huur

VHuurMnd = response en ≥ 1

$3

OP betaalde geen huur of onbekend

VHuurMnd = 0/DK/RF/empty

$4

Vóór de verhuizing 2 jaar geleden was OP een
éénpersoonshuishouden

Verh2jr.SamHHVV = [Alleenst] of
(Verh2jr.SamHHVV = empty en
New_HHB.AantalPP = 1)

$5

Vóór de verhuizing 2 jaar geleden maakte OP deel
uit van een meerpersoonshuishouden

<> ($4)

*Vraagteksten
{NewPage}
VWieVerh (16.1)
Dan volgt nu een aantal vragen over de kosten van uw vorige woning.
Van wie huurde ($4: u $5: uw huishouden) de woning?
{Voorlees}
1. Woningcorporatie
2. Gemeente, provincie, waterschap of het rijk
3. Pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij, belegger of een makelaar
4. Particulier persoon
5. Familie
6. Zorginstelling
{/Voorlees}
7. Geen van deze

[SocVerh]
[Overh]
[PartVerh]
[PartPers]
[Familie]
[Zorg]
[GeenDeze]

{NewPage}
VHuurMnd (16.2)
($T/$P: >>Kies voor ‘Weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
($1: Dan volgt nu een aantal vragen over de bruikleenkosten van de vorige woning. We zullen hiernaar
refereren als ‘huur’.)
Hoeveel bedroeg de totale huur per maand?
Het gaat om het bedrag dat ($4: u $5: uw huishouden) per maand aan de eigenaar of verhuurder betaalde.
>>Het gaat om de huur vlak voor de verhuizing.<<
[0..99997] euro
DK
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CVHuur (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat de totale huur <VHuurMnd> euro per maand bedraagt.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.<<
1. Akkoord

[Akkoord]

NORF
{NewPage}
Vksth (16.3)
($2: Waren in dit bedrag kosten inbegrepen voor:
$3: Had ($4: u $5: uw huishouden) bij de vorige woning kosten in verband met:)
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Water
2. Verwarming
3. Overige kosten
{/Voorlees}
4. Geen van deze

[Water]
[Verwarm]
[Overig]
[GeenDeze]

Harde Controle
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
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Blok 17: Vrijkomen en Verkoopprijs Vorige Woning
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

Vorige woning was boerderij

KenmVorWon.VSrtWon = [Boerdery]

$2

Vorige woning had bedrijfseenheid

KenmVorWon.VSrtWon = [Kantoor]

$3

Vóór de verhuizing 2 jaar geleden was OP een
éénpersoonshuishouden

Verh2jr.SamHHVV = [Alleenst] of
(Verh2jr.SamHHVV = empty en
New_HHB.AantalPP = 1)

$4

Vóór de verhuizing maakte OP deel uit van een
meerpersoonshuishouden

<> ($3)

*Vraagteksten
{NewPage}
VBeschik (17.1)
Was uw vorige woning na uw vertrek vrij voor nieuwe bewoners?
{Voorlees}
1. Ja
2. Nee, de woning werd afgebroken
3. Nee, de woning werd gerenoveerd
4. Nee, de woning werd voor andere doeleinden dan bewoning gebruikt
5. Nee, andere reden
{/Voorlees}

[Ja]
[Afbraak]
[Renovati]
[AndDoel]
[Andrs]

VorTeKoop (17.2)
U heeft eerder aangegeven dat er huishoudleden achterbleven in de oude woning.
Is de woning wel op de woningmarkt te koop aangeboden?
[TJaNee]
{NewPage}
VorVerk (17.3)
Is uw woning verkocht of staat deze te koop?
1. Ja, verkocht
2. Ja, staat te koop
3. Nee, geen van deze

[Ja]
[TeKoop]
[Nee]

{NewPage}
KenEnLab (17.4)
Voor woningen kan een energielabel worden opgesteld. Dit label geeft met behulp van klassen en kleuren aan
hoe energiezuinig een woning is, in vergelijking met soortgelijke woningen. Daarbij staat het donkergroene A++
label voor zeer zuinig en het rode G label voor zeer onzuinig.
Was u bekend met het energielabel?
[TJaNee]
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{NewPage}
LabOpstl (17.5)
Heeft ($3: u $4: uw huishouden) voor de verkoop van uw vorige woning tegen betaling een energielabel laten
opstellen?
[TJaNee]
GeenLab (17.6)
Waarom heeft ($3: u $4: uw huishouden) dit niet gedaan?
>>EPA is het Energie Prestatie Advies.<<
{Voorlees}
1. De makelaar raadde het af
2. De koper vond het niet nodig
3. U was al in het bezit van een geldig EPA advies
4. U had al een energielabel laten opstellen
5. U had er niet aan gedacht
6. U niet wist dat het moest
{/Voorlees}

[Makel]
[Koper]
[EPA]
[HadAl]
[NietGed]
[WistNiet]

{NewPage}
VKoop (17.7)
($T/$P: >>Kies voor ‘Weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
Voor welke prijs is de woning verkocht?
($1: De prijs van weilanden, landbouwgrond of kassen moet u hierbij niet meerekenen.
$2: De prijs van de winkel of bedrijfsruimte moet u hierbij meerekenen.)
[0..99999997] euro
DK
CVKoop (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat de verkoopprijs van uw vorige woning <VKoop> euro was.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.<<
1. Akkoord
[Akkoord]
NORF
{NewPage}
Vraag AankPrsV en AankPrsVMunt in CAWI als horizontale tabel weergeven.
AankPrsV (17.8)
Voor welke prijs heeft u ($4: of iemand anders in uw huishouden) de vorige woning gekocht?
($1: De prijs van weilanden, landbouwgrond of kassen moet u hierbij niet meerekenen.
$2: De prijs van de winkel of bedrijfsruimte moet u hierbij meerekenen.)
>>* Het gaat hierbij om het aankoopbedrag en niet om het geleende bedrag.
* Heeft u de woning zelf gebouwd of laten bouwen? Dan gaat het om de aankoopprijs van de grond en de
bouwkosten.)
[0..99999997]
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AankPrsVMunt (17.9)
($T/$P: STEL VAST: was dit in euro of gulden?)
1. Euro
2. Gulden

[Euro]
[Gulden]

CAWI: empty
Harde controle
Vul s.v.p. een munteenheid (euro of gulden) in.
CVPrsGld (Zachte Controle )
>>U heeft aangegeven dat de aankoopprijs van uw vorige woning < AankPrsV> GULDEN bedroeg.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.<<
1. Akkoord
[Akkoord]
NORF
CVPrsEur (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat de aankoopprijs van uw vorige woning <AankPrsV> EURO bedroeg.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit bedrag.<<
1. Akkoord
[Akkoord]
NORF
{NewPage}
JrWoonV (17.10)
Hoeveel jaar heeft u in uw vorige woning gewoond?
>>S.v.p. afronden op hele jaren.
Minder dan 6 maanden = 0 jaar.<<
[0..97]
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Blok 18: Verhuiswens en Verhuisreden
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP wil (misschien) verhuizen of wil wel maar kan
niks vinden

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

$2

OP heeft al nieuwe woning gevonden

VerhWens = [AnWnGv]

$3

OP moet verhuizen maar wil niet

Gedwverh = [Ja]

$5

Toekomstige kern bestaat uit echtpaar

ToekHH = [PartKind]/[PKindAnd]/[PartnAnd]

$6

Toekomstige kern bestaat uit éénouder

ToekHH = [EOudKind]/[EOKndAnd]

$7

OP zal na verhuizing geen lid van de hhkern zijn:
Samenstelling = partners + kinderen + anderen

Optoekhh = [Nee] en Toekhh = [PKindAnd]

$8

OP zal na verhuizing geen lid van de hhkern zijn:
Samenstelling = partners + anderen

Optoekhh = [Nee] en Toekhh = [PartnAnd]

$9

OP zal na verhuizing geen lid van de hhkern zijn:
Samenstelling = ouder + kinderen + anderen

Optoekhh = [Nee] en Toekhh = [EOKndAnd]

$10

Reden verhuizing = gezondheid

[Gezo] in TRedenVH

$11

Reden verhuizing = studie

[Studie] in TRedenVH

$12

Reden verhuizing = werk

[Werk] in TRedenVH

$13

Reden verhuizing = financiën

[Finan] in TRedenVH

$14

Reden verhuizing = vorige woning

[Woning] in TRedenVH

$15

Reden verhuizing = woonomgeving

[Buurt] in TRedenVH

$16

Reden verhuizing = afstand familie

[Fam] in TRedenVH

$17

Reden verhuizing = anders

[AndrRed] in TRedenVH

$18

Na verhuizing bestaat huishouden uit meerdere
personen.

(Ggroothh = response en > 1) of
(New_HHB.Aantalpp > 1 en Samhhnv = [Ja])

$19

OP heeft nu geen huurwoning

Eigdom.EigHuurB <> [Ja]

$20

OP heeft nu geen koopwoning

Eigdom.EigHuurA <> [Ja]

*Vraagteksten
{NewPage}
VerhWens (18.1)
De volgende vragen gaan over toekomstige verhuizingen.
Wilt u binnen 2 jaar verhuizen?
{Voorlees}
1. Beslist niet
2. Eventueel wel, misschien
3. Zou wel willen, kan niets vinden
4. Beslist wel
5. Ik heb al een andere huisvesting/woning gevonden
{/Voorlees}

[Nee]
[Missch]
[WilGV]
[Ja]
[AnWnGv]
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{NewPage}
RedNietVH1 (18.2)
Om welke reden(en) wilt u niet verhuizen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Ik ben tevreden met mijn woning
2. Ik ben tevreden met mijn woonomgeving
3. Ik wil niet weg uit deze buurt
4. Ik woon hier nog niet zo lang
5. Ik wil nog thuis blijven wonen
6. Ik wil dichtbij mijn werk, bedrijf of studie blijven wonen
7. Andere reden
{/Voorlees}
RedNietVH2 (18.3)
Om welke reden(en) gaat het dan?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Ik verbouw liever
2. Verhuizen kost teveel
3. Ik kan (waarschijnlijk) geen geschikte woning vinden
4. Huizenmarkt is momenteel ongunstig
5. Ik ben te oud om te verhuizen
6. Andere reden
{/Voorlees}

[Woning]
[Woonomg]
[Buurt]
[RecentWn]
[ThuisWn]
[BijWerk]
[Andrs]

[Verbouw]
[TeDuur]
[GeschWn]
[HuizMark]
[TeOud]
[AndrRed]

RedNietVH2_Andrs (18.4)
($T/$P: STEL VAST:) Wat is dan de andere reden?
STRING[120]
{NewPage}
InschrSocHr (18.5)
Soms willen mensen nu nog niet verhuizen maar staan zij wel al ingeschreven bij een woningcorporatie.
Bijvoorbeeld om alvast wachttijd te kunnen opbouwen.
Staat u ingeschreven bij een woningcorporatie?
[TJaNee]
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{NewPage}
InschrJaar (18.6)
Hoe lang staat u al ingeschreven?
($T/$P: >>* Gaat om het aantal jaren + maanden.
* STEL VAST: Aantal jaar.
* Staat OP ingeschreven bij meerdere organisaties, dan gaat het om de langste inschrijving.<<)
($W: >>Staat u ingeschreven bij meerdere organisaties? Dan gaat het om de langste inschrijving.<<)
[0..20] jaar en
InschrMaand (18.7)
($T/$P: * STEL VAST: Aantal maanden.)
[0..11] maanden
NORF
{NewPage}
Gedwverh (18.8)
Denkt u binnen 2 jaar te moeten verhuizen?
[TJaNee]
TermynMV (18.9)
Wanneer ($1: wilt $2: gaat $3: moet) u verhuizen?
{Voorlees}
1. Binnen een half jaar
2. Over een half jaar tot een jaar
3. Over 1 tot 2 jaar
4. Weet ik nog niet
{/Voorlees}

[HalfJaar]
[TotJaar]
[Tot2Jaar]
[WeetNiet]

{NewPage}
Samhhnv (18.10)
Zal uw huishouden na de verhuizing uit dezelfde personen bestaan?
>>Let op: het gaat om hetzelfde aantal én om dezelfde personen.<<
[TJaNee]
Ggroothh (18.11)
Uit hoeveel personen zal uw huishouden na de verhuizing dan bestaan? Uzelf moet u ook meetellen.
[1..99]
Harde Controle 1
U heeft aangegeven dat de samenstelling van uw huishouden na de verhuizing anders zal zijn dan nu. De
huishoudgrootte kan daarom niet 1 zijn. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
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{NewPage}
Toekhh (18.12)
Hoe zal het huishouden er na de verhuizing uitzien?
1. Een echtpaar of vaste partners zonder thuiswonende kinderen
2. Een echtpaar of vaste partners met thuiswonende kind(eren)
3. Een echtpaar of vaste partners met thuiswonende kind(eren) en met een of meer
anderen
4. Een echtpaar of vaste partners met één of meer anderen
5. Één ouder met één of meer thuiswonende kinderen
6. Één ouder met één of meer thuiswonende kinderen en met één of meer anderen
7. Een andere samenstelling

[PartnAll]
[PartKind]
[PKindAnd]
[PartnAnd]
[EOudKind]
[EOKndAnd]
[Overig]

{NewPage}
OpToekhh (18.13)
($5: Bent u dan de echtgeno(o)t(e) of vaste partner $6: Bent u dan de ouder) in het huishouden?
[TJaNee]
NORF
Relatoek (18.14)
($7:/$8: Wat is dan uw relatie tot het echtpaar of de vaste partners $9: Wat is dan uw relatie tot de ouder) in
het huishouden?
1. ($7: Kind van beide echtgenoten/partners)
[Kind2Oud]
2. ($7: Kind van één van beide echtgenoten/partners $9: Kind)
[Kind1Oud]
3. (Schoon)vader/moeder
[VadMoed]
4. Schoonzoon /schoondochter
[SchoonZD]
5. Overige familie
[OvFam]
6. Anders, geen familie
[GeenFam]
{NewPage}
BlijfAcht (18.15)
Blijven er nog personen uit uw huishouden op het huidige adres wonen als u verhuist?
[TJaNee]
{NewPage}
Ttekenc (18.16)
Bent u (of uw eventuele partner) (straks) ondertekenaar of medeondertekenaar van het huur- of
koopcontract?
[TJaNee]
Intrek (18.17)
($1: Wilt $2: Gaat $3: Moet) u verhuizen naar een lege woning of trekt u bij iemand in?
1. Naar een lege woning
[Leeg]
2. Trekt bij iemand in
[Intk]
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{NewPage}
TNedBL (18.18)
($1/$3: Verwacht u in Nederland te blijven of verhuist u naar het buitenland?
$2: Blijft u in Nederland of verhuist u naar het buitenland?)
1. Nederland
2. Buitenland
3. ($1/$3: Weet ik nog niet)

[Nederl]
[Buitenl]
[WeetNiet]

{NewPage}
Tpersoms (18.19)
Wat is de reden voor verhuizing?
{Voorlees}
1. Huwelijk of samenwonen
2. Scheiding / beëindiging relatie
3. Wil zelfstandig gaan wonen
4. Andere reden
{/Voorlees}

[HuwSamw]
[Scheidin]
[Zelfst]
[GeenDeze]

TNest (18.20)
Wat is de belangrijkste reden voor verhuizing?
{Voorlees}
1. Scheiding / beëindiging relatie
2. Gezondheid of behoefte aan zorg
3. Studie
4. Werk
5. Andere reden
{/Voorlees}

[Scheidin]
[Gezo]
[Studie]
[Werk]
[GeenDeze]

{NewPage}
TRedenVH (18.21)
Om welke reden(en) ($1: wilt $2: gaat $3: moet) u verhuizen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Gezondheid of behoefte aan zorg
2. Studie
3. Werk
4. Financiële reden
5. Uw huidige woning
6. De woonomgeving of woonbuurt van uw huidige woning
7. Omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wil wonen
8. Anders
{/Voorlees}
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TRedenVH_Andrs (18.22)
($T/$P: STEL VAST:) Wat is dan de reden dat u gaat verhuizen?
String[100]
{NewPage}
TBelangRdVH (18.23)
Wat is voor u de belangrijkste reden?
{Voorlees}
1. ($10: Gezondheid of behoefte aan zorg)
2. ($11: Studie)
3. ($12: Werk)
4. ($13: Financiële reden)
5. ($14: Uw huidige woning)
6. ($15: De woonomgeving of woonbuurt van uw huidige woning)
7. ($16: Omdat u dichter bij familie, vrienden of kennissen wil wonen)
8. ($17: Een andere reden)
{/Voorlees}

[Gezo]
[Studie]
[Werk]
[Finan]
[Woning]
[Buurt]
[Fam]
[AndrRed]

{NewPage}
TWerkVH (18.24)
Waarom is werk een reden om te verhuizen?
{Voorlees}
1. U ($18: of iemand in uw huishouden) verandert van werkkring
2. U ($18: of iemand in uw huishouden) wil dichter bij het werk wonen
3. U ($18: of iemand in uw huishouden) wil aan huis werken
4. Andere reden
{/Voorlees}
TFinanVH (18.25)
Is dat omdat de woonkosten zijn toegenomen of om een andere reden?
1. Toename van woonkosten
2. Andere reden

[AndWerk]
[DBijWerk]
[ThuisWrk]
[AndrRed]

[ToeWoon]
[Andrs]

TWoningVH (18.26)
Wat is de belangrijkste reden dat u vanwege uw huidige woning ($1: wilt $2: gaat $3: moet) verhuizen?
{Voorlees}
1. De huidige woning is te klein
[TeKlein]
2. De huidige woning is te groot
[TeGroot]
3. ($19: U wilt een woning huren)
[Huur]
4. ($20: U wilt een woning kopen)
[Koop]
5. U wilt een tuin of een grotere tuin
[Tuin]
6. U wilt geen tuin meer of een kleinere tuin
[GeenTuin]
7. U wilt een ander type woning
[TypWon]
8. De huidige woning is slecht geïsoleerd voor warmte of geluid
[Iso]
9. De huidige woning is slecht onderhouden
[SlOnderh]
10. Andere reden
[AndrRed]
{/Voorlees}
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RedNBlyf (18.27)
Zou een ingrijpende verbouwing aan uw woning reden zijn om te blijven? Denk bijvoorbeeld aan het
uitbouwen van de woning of het plaatsen van een dakkapel.
>>Als u moet verhuizen vanwege sanering (bijv. sloop), vult u dan ‘nee’ in.<<
[TJaNee]
TOmgevingVH (18.28)
Waarom is uw huidige woonomgeving de reden voor verhuizing?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Gebrek aan parkeerruimte of parkeerproblemen
2. Het type woningen in de buurt
3. Het slechte onderhoud van de buurt
4. (Veranderende) buurtsamenstelling
5. Onveiligheid door criminaliteit
6. Overlast van de bewoners
7. Overlast zoals rommel op straat, vernielingen, stank of lawaai
8. Andere reden
{/Voorlees}
TOmgvVH_Andrs (18.29)
($T/$P: STEL VAST:) Wat is deze andere reden dan?
String[100]
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[Parkeer]
[Typwon]
[Onderh]
[BuurtSam]
[Onveilig]
[Bewoners]
[Overlast]
[Andrs]

Afleiding Wonen
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Afleiding Wonen
AFL_Wonen
*Indien Ja dan -> Op wil/gaat/moet de komende 2 jaar verhuizen binnen Nederland. In de nieuwe woonsituatie
is OP lid van de huishoudkern.
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
NORF
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Blok 19: Kenmerken Gewenste Woning
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP wil (misschien) verhuizen of moet verhuizen
en trekt niet bij iemand in.

(VerhWensRed.VerhWens = [Missch]/[WilGV]/[Ja]
of VerhWensRed.Gedwverh = [Ja]) en
VerhWensRed.Intrek <> [Intk]

$2

OP heeft al een nieuwe woning gevonden of OP
trekt bij iemand in.

<> ($1)

$3

Na verhuizing bestaat huishouden uit meerdere
personen.

(VerhWensRed.Ggroothh = response en > 1) of
(New_HHB.Aantalpp > 1 en
VerhWensRed.Samhhnv = [Ja])

$4

Gewenste woning = boerderij

GSrtWon = [Boerdery]

$5

Gewenste woning = woning + kantoor/bedrijf

GSrtWon = [Kantoor]

$6

Belangrijkste is niet ligging

GPrior1 <> [ligging]

$7

Belangrijkste is niet prijs

GPrior1 <> [prijs]

$8

Belangrijkste is niet woning

GPrior1 <> [woning]

*Vraagteksten
{NewPage}
GSrtWon (19.1)
($P: >>Overhandig kaart 11.<<)
($1: Wilt u aangeven aan welke eisen uw toekomstige woning moet voldoen? Houd daarbij rekening met uw
inkomen. $2: De volgende vragen gaan over de kenmerken van uw toekomstige woning.)
($1: Wat voor soort woning/woonruimte zoekt u? $2: In wat voor soort woning/woonruimte gaat u wonen?)
{Voorlees}
1. Flat, appartement, etagewoning, boven- of benedenwoning
[Flat]
2. Rijtjeshuis, tussenwoning, hoekwoning, half-vrijstaande woning, vrijstaande woning [EengWon]
3. Boerderij, woning met tuindersbedrijf
[Boerdery]
4. Woning met aparte winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte
[Kantoor]
5. Wooneenheid met gezamenlijk gebruik van keuken of toilet
[Gedeeld]
6. Woonruimte met voorzieningen (b.v. keuken, badgelegenheid) die u met andere leden van een zogenaamde
woongroep deelt
[WoonGr]
7. Woning die voorzieningen deelt, zoals b.v. was- en drooggelegenheid of
hobbyruimte met andere woningen uit het project (centraal wonen)
[CtrlWoon]
8. Ander soort woning
[GeenDeze]
{/Voorlees}
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{NewPage}
GSrtWonAndrs (19.2)
($P: >>Overhandig kaart 2.<<)
($1: Wat voor soort woning/woonruimte zoekt u dan?
$2: In wat voor soort woning/woonruimte gaat u wonen?)
{Voorlees}
1. Kamer(s) in een studentenhuis of bij een hospita
2. Deel van een woning of kamer in verhuurpand
3. Recreatie- of vakantiewoning
4. Woonwagen, caravan
5. Woonboot, woonschip, varend schip
6. Bedrijfspand
7. Verzorgings- of verpleeghuis
8. Ander soort woning
{/Voorlees}

[StudentH]
[Deelwon]
[Recreat]
[WoonWag]
[WoonBoot]
[Bedrijf]
[VerzorgH]
[GeenDeze]

Anders (19.3)
Kunt u een omschrijving geven van de ($1: gewenste) woning of woonruimte?
String[80]
NORF
{NewPage}
GWonTyp (19.4)
En om wat voor soort woning gaat het dan specifiek?
{Voorlees}
1. Rijtjeshuis / tussenwoning
2. Hoekwoning
3. 2 onder 1 kap woning
4. Geschakelde woning
5. Vrijstaande woning
6. Ander soort woning
{/Voorlees}

[Rijtje]
[Hoek]
[Kap]
[Geschak]
[Vrijstaan]
[GeenDeze]

{NewPage}
GOudWon (19.5)
Is de ($1: gewenste) woning speciaal bestemd voor ouderen?
[TJaNee]
{NewPage}
GBejwLos (19.6)
($1: Wilt u $2: Gaat het om) een ouderenwoning in een complex?
Hiermee bedoelen we dat er meerdere ouderenwoningen in één (flat)gebouw, woonblok of hofje liggen.
1. Ja, woning in een complex
[Complex]
2. Nee, op zichzelf staande woning
[ZichZelf]
3. ($1: Geen voorkeur)
[GeenVrk]
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GOudWzlf (19.7)
($1: Wilt $2: Gaat) u zelfstandig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften, zoals verzorging van de maaltijden,
schoonmaken, lichamelijke verzorging, eventueel verpleging?
[TJaNee]
{NewPage}
KanAntw (19.8)
Weet u al ongeveer aan welke kenmerken de woning moet voldoen, zoals de grootte, het aantal kamers en de
ligging?
[TJaNee]
NORF
{NewPage}
GTuin (19.9)
($1: Zoekt u naar een woning met tuin?
$2: Heeft de woning een tuin?)
1. Ja
2. Nee
3. ($1: Geen voorkeur)

[MetTuin]
[ZonTuin]
[WeetNiet]

{NewPage}
GKamer (19.10)
Hoeveel kamers ($1: moet de woning bij voorkeur hebben $2: heeft de woning)?
Daarbij tellen de woon-, slaap- en studeer- of werkkamers mee.
($1: >>Heeft u geen voorkeur? Vul dan 97 in.<<)
[1..97]
CGKamrs (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat het ($1: gewenste) aantal kamers <Gkamer> is.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan dit aantal.<<
1. Akkoord

[Akkoord]

NORF
{NewPage}
GOpphfdw (19.11)
($1: Hoe groot moet de oppervlakte van de woonkamer bij voorkeur zijn?
$2: Hoe groot is de oppervlakte van de woonkamer?)
>>Weet u het niet precies? Geef dan een schatting.<<
($1: >>Heeft u geen voorkeur? Vul dan 997 in.<<)
[1..997] m2
COppWk (Zachte Controle)
>>U heeft aangegeven dat de ($1: gewenste) oppervlakte van de woonkamer <Gopphfdw> m2 is.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan deze waarde.<<
1. Akkoord
[Akkoord]
NORF
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{NewPage}
OppTotT (19.12)
($1: Hoe groot moet de totale woonoppervlakte bij voorkeur zijn?
$2: Hoe groot is de totale woonoppervlakte van de woning?)
>>Weet u het niet precies? Geef dan een schatting.
De totale woonoppervlakte is grofweg lengte x breedte x aantal woonlagen.<<
($1: >>Heeft u geen voorkeur? Vul dan 9997 in.<<)
[1..9997] m2
COpp (Zachte Controle )
>>U heeft aangegeven dat de ($1: gewenste) totale oppervlakte <OppTotT> m2 is.
Klopt dat? Zo niet, corrigeer dan deze waarde.<<
1. Akkoord

[Akkoord]

NORF
{NewPage}
GVerdBegGr (19.13)
Op welke verdieping ($1: zou de woonkamer dan bij voorkeur moeten liggen $2: ligt de woonkamer dan)? De
begane grond telt als verdieping 0.
>>Als uw woonkamer in het souterrain of de kelder ligt, kunt u een negatief getal invullen (bijv. -1).<<
($1: >>Heeft u geen voorkeur? Vul dan 99 in.<<)
[-4..99]
PerLiftT (19.14)
($1: Moet er een personenlift aanwezig zijn in het gebouw?
$2: Is er een personenlift aanwezig in het gebouw?)
[TJaNee]
{NewPage}
GBztrap (19.15)
Is het belangrijk voor u ($3:, of iemand anders uit uw huishouden,) dat de woonkamer vanaf de straat bereikt
kan worden zonder traptreden te lopen?
[TJaNee]
GInttoe (19.16)
Is het belangrijk voor u ($3:, of iemand anders uit uw huishouden,) dat de keuken, het toilet, de badkamer en
tenminste 1 slaapkamer vanuit de woonkamer bereikt kunnen worden zonder traptreden te lopen?
[TJaNee]
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{NewPage}
HuurKoop (19.17)
($1: Bent u op zoek naar een huurwoning of naar een koopwoning?
$2: Gaat het om een huurwoning of een koopwoning?)
1. Huurwoning
2. Koopwoning
3. ($1: Beide/maakt niet uit)

[HuurWon]
[KoopWon]
[GeenVrk]

HrKpVrk (19.18)
Gaat uw voorkeur uit naar een huurwoning of koopwoning?
1. Huurwoning
2. Koopwoning

[HuurWon]
[KoopWon]

{NewPage}
Aftrek (19.19)
Zou u hetzelfde bedrag aan een huis uitgeven als u zeker zou weten dat over 5 jaar de hypotheekrente niet
meer kan worden afgetrokken?
{Voorlees}
1. Ja, zeker wel
[JaZeker]
2. Ja, waarschijnlijk wel
[JaWarsl]
3. Nee, waarschijnlijk niet
[NeeWarsl]
4. Nee, zeker niet
[NeeZeker]
{/Voorlees}
{NewPage}
EigenGld (19.20)
Bent u ($1: bereid $2: van plan) de woning deels met eigen geld te financieren?
[TJaNee]
Invest (19.21)
($T/$P: >>Kies voor ‘Weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord nog niet weet.<<)
Hoeveel bent u ($1: bereid $2: van plan) te investeren met eigen geld?
[1..99999997]
DK
{NewPage}
GKoop (19.22)
($T/$P: >>Kies voor ‘Weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord nog niet weet.<<)
($1: Hoeveel mag de koopprijs van de gewenste woning ongeveer bedragen?
$2: Wat is de koopprijs van de woning?
Kosten voor de makelaar, notaris en dergelijke moet u niet bij de prijs van de woning rekenen.)
($4: De prijs van weilanden, landbouwgrond, kassen moet u niet bij de prijs van de woning rekenen.
$5: De prijs van de winkel of bedrijfsruimte moet u bij de prijs van de woning rekenen.)
>>Weet u het niet precies? Geef dan een schatting.<<
[1..9999997]
DK
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KoopEnerg (19.23)
Zou u bereid zijn een hogere koopprijs te betalen voor een energiezuinige woning?
{Voorlees}
1. Ja, maar niet meer dan ik kan terugverdienen met een lagere energierekening
2. Ja, ook als ik dit niet kan terugverdienen met een lagere energierekening
3. Nee
{/Voorlees}

[JaMits]
[JaAltijd]
[Nee]

{NewPage}
GWoonUit (19.24)
($T/$P: >>Kies voor ‘Weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord nog niet weet.<<)
($1: Wat wilt u maandelijks maximaal uitgeven aan de hypotheek voor uw woning?
$2: Wat verwacht u dat de maandelijkse hypotheekkosten zijn voor uw woning? )
>>Weet u het niet precies? Geef dan een schatting.<<
[1..99997]
DK
HyNetBru (19.25)
Is van dit bedrag de hypotheekrenteaftrek al afgetrokken?
[TJaNee]
{NewPage}
GHuur (19.26)
($T/$P: >>Kies voor ‘Weet niet’ (Ctrl + N) als de OP het antwoord niet weet.<<)
($1: Hoeveel mag de huurprijs van de gewenste woning per maand bedragen?
$2: Hoeveel bedraagt de totale huur per maand?)
Kosten voor verwarming moet u niet meetellen in de huur.
>>Weet u het niet precies? Geef dan een schatting.<<
[1..99997]
DK
{NewPage}
GIhs (19.27)
($1: Wordt voor de gewenste woning huurtoeslag aangevraagd?
$2: Is of wordt voor de woning huurtoeslag aangevraagd?
[TJaNee]
HuPrKlas (19.28)
U heeft eerder opgegeven dat de huur van de woning <GHuur> per maand ($1: mag bedragen $2: bedraagt).
Is van dit bedrag de huurtoeslag al afgetrokken?
[TJaNee]
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{NewPage}
Gprior1 (19.29)
Bij het zoeken naar een woning is het niet altijd mogelijk dat alle wensen worden vervuld. In het algemeen
spelen de ligging, de prijs en de woning zelf een belangrijke rol. Wat is voor u het belangrijkste ($2: geweest) bij
de keuze van een woning?
{Voorlees}
1. De ligging
[Ligging]
2. De prijs
[Prijs]
3. De woning zelf
[Woning]
4. Andere wens
[Andrs]
{/Voorlees}
Gprior2 (19.30)
Wat is daarna het belangrijkste ($2: geweest)?
{Voorlees}
1. ($6: De ligging)
2. ($7: De prijs)
3. ($8: De woning zelf)
4. Andere wens
{/Voorlees}

[Ligging]
[Prijs]
[Woning]
[Andrs]

{NewPage}
Gnieuw (19.31)
($1: Moet de woning bij voorkeur een nieuwbouwwoning zijn?
$2: Is de woning een nieuwbouwwoning?)
We bedoelen hiermee dat u de eerste bewoner bent van de woning.
1. Ja
2. Nee
3. ($1: Geen voorkeur)
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Blok 20: Particulier Opdrachtgeverschap
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP wil (misschien) of moet verhuizen

(VerhWensRed.VerhWens = [Missch]/[WilGV]/[Ja]
of VerhWensRed.Gedwverh = [Ja]) en
Afleiding_Wonen.AFL_Wonen = [Ja]

$2

OP gaat verhuizen en heeft een
nieuwbouwwoning gevonden

VerhWensRed.VerhWens = [AnWnGv] en
KenmWWon.GNieuw = [Ja]

$3

OP wil niet en moet niet verhuizen

VerhWens.Red.Gedwverh = [Nee]/RF

$4

OP gaat verhuizen naar een bestaande woning
(geen nieuwbouw)

VerhWensRed.VerhWens = [AnWnGv] en
KenmWWon.GNieuw = [Nee]/RF

*Vraagteksten
{NewPage}
PartOpdr1 (20.1)
($1: Heeft u belangstelling om een woning te bouwen:
$2: Is één van onderstaande situaties misschien van toepassing? Bouwt u de woning:
$3: Zou u wel belangstelling hebben om te verhuizen indien u een woning kunt bouwen:)
{Voorlees}
1. Op een eigen bouwkavel
[Alleen]
2. In een bouwproject dat u samen met andere particulieren ontwikkelt
[Samen]
3. In een gebouw met een voormalige niet woonfunctie, zoals een kantoor of winkel [Transfor]
{/Voorlees}
4. Geen van deze
[GeenDeze]
5. ($1:/$3: Weet niet/misschien)
[Misschie]
{NewPage}
Archcat (20.2)
($1: Wilt u de woning zelf of samen met een architect ontwerpen of wilt u liever uit een catalogus een keuze
maken uit een aantal standaardtypen?
$2: Heeft u zelf of samen met een architect de woning ontworpen of een keuze gemaakt uit een catalogus met
een aantal standaardtypen?
$3: Zou u de woning zelf of samen met een architect willen ontwerpen of wilt u liever uit een catalogus een
keuze maken uit een aantal standaardtypen?)
1. Zelf ontwerpen
[Zelf]
2. Samen met een architect
[Architec]
3. Kiezen uit een catalogus
[Catalogu]
4. Weet niet
[WeetNiet]
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{NewPage}
PartOpdr2 (20.3)
($1: Zou u belangstelling hebben in een ‘klushuis’, ofwel een woning die u zelf kunt verbouwen?
$2/$4: Is de nieuwe woning misschien een ‘klushuis’, ofwel een woning die u zelf kunt verbouwen?
$3: En zou u belangstelling hebben om te verhuizen naar een ‘klushuis’, ofwel een woning die u zelf kunt
verbouwen?)
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. ($1:/$3: Weet niet/misschien)
[Misschie]
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Blok 21: Gewenste Wijk of Woonplaats
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP wil (misschien) verhuizen of moet verhuizen
en trekt niet bij iemand in.

(VerhWensRed.VerhWens = [Missch]/[WilGV]/[Ja]
of VerhWensRed.Gedwverh = [Ja]) en
VerhWensRed.Intrek <> [Intk]

$2

OP heeft al een nieuwe woning gevonden of OP
trekt bij iemand in.

<> ($1)

$3

OP wil zeker een nieuwe woning in de huidige
woonplaats

GWaarWil = [ZHdWP]

$4

OP wil misschien een nieuwe woning in de huidige
woonplaats

GWaarWil = [MHdWP]

$5

OP wil naar een andere buurt verhuizen (zelfde of
andere woonplaats) en heeft ook aangegeven
welke buurt dit dan is. Of OP heeft aangegeven in
dezelfde woonplaats en in dezelfde buurt te
willen blijven.

(GTKBuurt = response en <> ‘geen voorkeur’) of
GMisEigBrt = [ZHdBu]/[MhdBu]

$6

OP wil naar een andere woonplaats of andere
buurt verhuizen, maar heeft niet aangegeven
welke buurt (RF).

<> $5

$7

OP heeft NIET aangegeven op zoek te zijn naar
een huurwoning

KenmWWon.HuurKoop <> [HuurWon]

$8

OP heeft NIET aangegeven op zoek te zijn naar
een koopwoning

KenmWWon.HuurKoop <> [KoopWon]

$11

Buurt moet voornamelijk uit eengezinswoningen
bestaan

Gbrttypw = [EengWn]

$12

Buurt moet voornamelijk uit flats bestaan

Gbrttypw = [EtagWn]

$13

Buurt moet uit eengezinswoningen en flats
bestaan

Gbrttypw = [Evenveel]

$14

OP heeft geen voorkeur

Gbrttypw = [GeenVk]

$15

OP heeft nog geen nieuwe woning gevonden
maar heeft wel al specifieke ideeën over hoe de
buurt eruit moet zien.

= ($1) en <> ($14)
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*Vraagteksten
{NewPage}
GWaarWil (21.1)
De volgende vragen gaan over uw toekomstige woonplaats.
Waar wilt u gaan wonen?
{Voorlees}
1. Zeker in dezelfde woonplaats als nu
2. Bij voorkeur in dezelfde woonplaats als nu, maar eventueel ergens anders in
Nederland
3. Bij voorkeur ergens anders in Nederland, maar eventueel in dezelfde woonplaats
als nu
4. Zeker ergens anders in Nederland
5. Buitenland
6. Weet ik nog niet
{/Voorlees}

[ZHdWP]
[MHdWP]
[MAndWP]
[ZAndWP]
[Buitenl]
[WeetNiet]

GWaarGev (21.2)
De volgende vragen gaan over uw toekomstige woonplaats.
Verhuist u binnen dezelfde woonplaats of gaat u ergens anders in Nederland wonen?
1. In dezelfde woonplaats als nu
[ZHdWP]
2. Ergens anders in Nederland
[ZAndWP]
{NewPage}
(CodModWoonplaats).GTkPlaats.NaamPlaats (21.3.1)
In welke woonplaats ($1: wilt u dan gaan $2: gaat u) wonen?
($W: >>Vul hieronder de woonplaats in en druk op ‘Zoeken’. Er opent dan een nieuw scherm. Selecteer de
juiste woonplaats uit de lijst met suggesties en druk daarna op ‘ok’.
($1: Indien u geen voorkeur heeft, vul dan geen voorkeur in.)<<)
($T/$P: >>* Start de codeermodule door de eerste letters van de woonplaats in te toetsen.
* Indien OP geen voorkeur heeft, kies dan voor ‘Geen voorkeur’.<<)
String[60]=Woonplaatsen
(CodModWoonplaats).GTkPlaats.CodePlaats (21.3.2)
*Code Toekomstige Woonplaats
String[4]
NORF
(CodModWoonplaats).GTkPlaats.GemCode (21.3.3)
*Code Toekomstige Gemeente
String[4]
NORF
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{NewPage}
GRegio (21.4)
($1: Kunt u een grote plaats in de buurt van de gewenste locatie noemen? Of aangeven naar welke regio of
deel van Nederland de voorkeur uitgaat?
$2: Kunt u een grote plaats in de buurt noemen? Of aangeven in welke regio of deel van Nederland de woning
ligt?)
String[80]
Gprov_V (21.5)
Kunt u aangeven in welke provincie de ($1: gewenste woonruimte bij voorkeur moet liggen $2: woning of
woonruimte ligt)?
1. Groningen
[Groning]
2. Friesland
[Frieslnd]
3. Drenthe
[Drenthe]
4. Overijssel
[Overysel]
5. Flevoland
[Flevolnd]
6. Gelderland
[Gelderln]
7. Utrecht
[Utrecht]
8. Noord-Holland
[NoordH]
9. Zuid- Holland
[ZuidH]
10. Zeeland
[Zeeland]
11. Noord-Brabant
[NBrabant]
12. Limburg
[Limburg]
13. ($1: Geen voorkeur)
[GeenVrk]
{NewPage}
Gsoortpl (21.6)
($P:>>Overhandig kaart 12.<<)
Waar gaat uw voorkeur naar uit wat betreft de grootte van de nieuwe woonplaats?
{Voorlees}
1. Kleine kern of een klein dorp (paar honderd tot 5.000 inwoners)
2. Dorp of een groot dorp (5.000 tot 20.000 inwoners)
3. Kleine stad (20.000 tot 50.000 inwoners)
4. Stad (50.000 tot 100.000 inwoners)
5. Grote stad (meer dan 100.000 inwoners)
6. Geen voorkeur
{/Voorlees}

[Dorp10]
[Dorp20]
[Stad50]
[Stad100]
[StadM100]
[GeenVrk]

{NewPage}
GZkrEigBrt (21.7)
In welke buurt gaat u wonen?
1. In dezelfde buurt als nu
2. In een andere buurt

[ZHdBu]
[ZAndBu]

102

Blok 21: Gewenste Wijk of Woonplaats

Woon Onderzoek (WoON) - 2018

GMisEigBrt (21.8)
($3: In welke buurt wilt u dan gaan wonen?
$4: En als u een woning vindt binnen uw huidige woonplaats, in welke buurt wilt u dan gaan wonen?)
{Voorlees}
1. Zeker in dezelfde buurt als nu
[ZHdBu]
2. Bij voorkeur in dezelfde buurt als nu, maar eventueel in een andere buurt
[MHdBu]
3. Bij voorkeur in een andere buurt, maar eventueel in dezelfde buurt als nu
[MAndBu]
4. Zeker in een andere buurt
[ZAndBu]
5. Weet ik nog niet
[WeetNiet]
{/Voorlees}
{NewPage}
(CodModBuurt).GTkBuurt (21.9.1)
($1: Welke buurt heeft dan uw voorkeur? $2: Welke buurt is dit dan?)
($W: >>Voor het beantwoorden van deze vraag drukt u eerst op ‘Zoeken’. U krijgt dan een lijst te zien met alle
buurten die in uw ($1: gewenste) toekomstige woonplaats voorkomen. Wanneer dit veel buurten zijn staan
deze verdeeld over meerdere schermen (dit staat aangegeven boven de lijst). Selecteer de juiste buurt en druk
op ‘ok’.
Als de buurt niet in de lijst voorkomt, kies dan voor ‘geen van deze’ (één-na-laatste optie in de lijst).
($1: Heeft u geen voorkeur voor een buurt? Kies dan voor ‘geen voorkeur’ (laatste optie in de lijst).)<<)
($T/$P: >>* Start de codeermodule door op de spatiebalk te drukken.
* Indien buurt niet voorkomt, kies dan voor ‘Geen van deze’.
* Indien geen voorkeur, kies dan voor ‘Geen voorkeur’.<<)
String[118]=Buurten
(CodModBuurt).GTkBuurt_Code (21.9.2)
*Code buurt
String[10]
(CodModBuurt).OmsB1 (21.10)
Om welke buurt gaat het dan?
String[80]
{NewPage}
AlterBrt (21.11)
Stel dat u in de door u ($5: gewenste buurt $6: gewenste woonplaats) geen woning naar uw wens vindt.
Wat doet u dan?
{Voorlees}
1. ($5: U gaat in een andere buurt zoeken)
[AndBrt]
2. U gaat in een andere woonplaats zoeken
[AndWP]
3. U past uw woonwensen voor wat de woning betreft aan, aan hetgeen u in
($5: de buurt $6: de woonplaats) kan vinden
[AanpWW]
4. U gaat uw huidige huis verbouwen
[HVerbouw]
5. U blijft gewoon zitten
[BlyfZit]
{/Voorlees}
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AanpWens (21.12)
Op welke manier zou u uw woonwensen als eerste aanpassen?
{Voorlees}
1. ($7: Door naar een huurwoning te zoeken)
2. ($8: Door naar een koopwoning te zoeken)
3. Door te zoeken naar een woning in een andere prijsklasse
4. Door te zoeken naar een woning van een andere grootte
5. Door naar een ander type woning te zoeken
6. Door specifieke eisen bij te stellen, zoals de aanwezigheid van een tuin,
staat van onderhoud, ligbad etc.
7. Anders
{/Voorlees}

[HuurWN]
[KoopWN]
[Prijs]
[Groot]
[TypeW]
[Specific]
[Andrs]

AWPrijs (21.13)
Zou u dan naar een goedkopere of een duurdere woning gaan zoeken?
1. Goedkoper
2. Duurder

[Goedkoper]
[Duurder]

AWGroot (21.14)
Zou u dan naar een kleinere of een grotere woning gaan zoeken?
1. Kleiner
2. Groter

[Kleiner]
[Groter]

{NewPage}
GNwBwB (21.15)
Ligt de woning in een nieuwbouwwijk of komt deze daar te liggen?
[TJaNee]
GNwBwA (21.16)
Zou u een woning in een nieuwbouwwijk in overweging nemen?
{Voorlees}
1. Zeker niet
2. Misschien
3. Zeker wel
{/Voorlees}
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{NewPage}
GLig (21.17)
($1: We willen graag weten wat voor soort omgeving of buurt uw voorkeur heeft.
Waar moet de gewenste woning liggen?
$2: Waar ligt de woning?)
{Voorlees}
1. In het centrum
2. Op 15 minuten of minder lopen van het centrum van de woonplaats
3. Op meer dan 15 minuten lopen van het centrum, maar niet aan de rand van de
woonplaats
4. Aan de rand van de woonplaats
5. In landelijk gebied met verspreide bebouwing
6. ($1: Geen voorkeur)
{/Voorlees}

[Centrum]
[NabCentr]
[BuiCentr]
[RndWnpl]
[Landelyk]
[GeenVk]

{NewPage}
GPerBuurt (21.18)
($1: In welke periode moet de buurt gebouwd zijn?
$2: In welke periode is de buurt gebouwd?)
1. Voor 1945
2. 1945 t/m 1959
3. 1960 t/m 1974
4. 1975 t/m 1989
5. 1990 t/m 1999
6. 2000 t/m 2009
7. Vanaf 2010
8. ($1: Geen voorkeur)

[Voor45]
[Tot59]
[Tot74]
[Tot89]
[Tot99]
[Tot2009]
[Van2010]
[GeenVrk]

{NewPage}
Gbrttypw (21.19)
($1: Waaruit moet de buurt van de gewenste woning bij voorkeur bestaan?
$2: Waaruit bestaat de buurt van de woning?)
{Voorlees}
1. Vooral uit (half-)vrijstaande woningen of rijtjeshuizen
2. Vooral uit etagewoningen of flats
3. Beide evenveel
4. ($1: Geen voorkeur)
{/Voorlees}
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{NewPage}
SrtBrt (21.20)
($15: En hoe zou de buurt er dan specifiek uit moeten zien?
$2: En hoe ziet deze buurt er specifiek uit?
$14: Kunt u dan aangeven uit welk van onderstaande kenmerken de buurt zou moeten bestaan?)
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. ($11:/$13/$14: Veel vrijstaande woningen)
[Vrijst]
2. ($11:/$13/$14: Veel half-vrijstaande woningen)
[TweeKap]
3. ($11:/$13/$14: Veel rijtjeshuizen)
[RijWon]
4. ($12:/$13/$14: Veel etagewoningen met maximaal 4 verdiepingen)
[Etage]
5. ($12:/$13/$14: Veel flats)
[Flat]
6. Voornamelijk woningen met moderne architectuur
[Archit]
7. Groen, veel parken, groenstroken en perkjes
[Groen]
8. Waterrijk, zoals sloten, grachten en open water
[Water]
9. ($1: Geen voorkeur)
[GeenVK]
{/Voorlees}
Harde Controle 1
Het antwoord ‘geen voorkeur’ kan niet worden gekozen in combinatie met een van de andere antwoorden.
{NewPage}
AfsBoods (21.21)
($1: Welke afstand van de gewenste woning tot winkels voor dagelijkse boodschappen vindt u acceptabel?
$2: Op welke afstand van de woning liggen winkels voor dagelijkse boodschappen?)
{Voorlees}
1. Tot 500 meter
[Tot500M]
2. Tot 5 kilometer
[Tot5KM]
3. Tot 15 kilometer
[Tot15KM]
4. Op grotere afstand
[Groter]
5. ($1: Geen voorkeur/maakt niet uit)
[GeenVK]
{/Voorlees}
AfsSchl (21.22)
($1: Welke afstand van de gewenste woning tot een basisschool vindt u acceptabel?
$2: Op welke afstand van de woning ligt een basisschool?)
{Voorlees}
1. Tot 500 meter
2. Tot 5 kilometer
3. Tot 15 kilometer
4. Op grotere afstand
5. ($1: Geen voorkeur/maakt niet uit)
{/Voorlees}
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{NewPage}
AfsWinkl (21.23)
($1: Welke afstand van de gewenste woning tot een ruim winkelaanbod zoals warenhuizen en speciaalzaken
vindt u acceptabel? $2: Op welke afstand van de woning ligt een ruim winkelaanbod zoals warenhuizen en
speciaalzaken?)
{Voorlees}
1. Tot 500 meter
[Tot500M]
2. Tot 5 kilometer
[Tot5KM]
3. Tot 15 kilometer
[Tot15KM]
4. Op grotere afstand
[Groter]
5. ($1: Geen voorkeur/maakt niet uit)
[GeenVK]
{/Voorlees}
AfsStad (21.24)
($1: Welke afstand van de gewenste woning tot het centrum van een grote stad vindt u acceptabel?
$2: Op welke afstand van de woning ligt het centrum van een grote stad?)
{Voorlees}
1. Tot 500 meter
[Tot500M]
2. Tot 5 kilometer
[Tot5KM]
3. Tot 15 kilometer
[Tot15KM]
4. Tot 30 kilometer
[Tot30KM]
5. Op grotere afstand
[Groter]
6. ($1: Geen voorkeur/maakt niet uit)
[GeenVK]
{/Voorlees}
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Blok 22: Zoekacties Nieuwe Woning
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP heeft het afgelopen half jaar iets gedaan om
aan een andere woning te komen

Verhact = [Ja]

$2

<> $1

<> $1

$3

Reden niet gevonden = prijs

[Prys] in NiksGevnd

$4

Reden niet gevonden = buurt

[Buurt] in NiksGevnd

$5

Reden niet gevonden = kwaliteit

[Kwaliteit] in NiksGevnd

$6

Reden niet gevonden = lange wachttijd

[WachT] in NiksGevnd

$7

Reden niet gevonden = geen aanbod

[GeenAanb] in NiksGevnd

$8

Reden niet gevonden = verkoop huidige woning

[VerkHWon] in NiksGevnd

$9

Reden niet gevonden = te weinig gedaan

[NiksGed] in NiksGevnd

$10

Reden niet gevonden = anders

[AndrRed] in NiksGevnd

$11

1 woning geweigerd

HoevWeig = 1

$12

meer dan 1 woning geweigerd

HoevWeig > 1

*Vraagteksten
{NewPage}
Verhact (22.1)
De volgende vragen gaan over de acties die u ondernomen heeft om een andere woning te vinden.
Heeft u het afgelopen half jaar iets ondernomen om aan een andere woning te komen?
Ook advertenties lezen telt al mee.
[TJaNee]
Zoekhrj (22.2)
Bent u al minstens een half jaar actief bezig om een andere woning te vinden?
[TJaNee]
{NewPage}
ZoekJaar (22.3)
Hoe lang bent u dan al precies op zoek?
($T/$P: >>* Gaat om het aantal jaren + maanden.
* STEL VAST: Aantal jaar.<<)
[0..20] jaar en
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ZoekMaand (22.4)
($T/$P: STEL VAST: Aantal maanden.)
[0..11] maanden
NORF
{NewPage}
Actie1 (22.5)
Waar heeft u zich ingeschreven om een andere woning te vinden?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Een woningcorporatie
2. Een organisatie voor studenten- of ouderenhuisvesting
3. Een particuliere woningbemiddelaar
4. Een makelaar, pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij
{/Voorlees}
5. Geen van deze

[WonCorp]
[StuHuisv]
[Partic]
[Makelr]
[GeenDeze]

Harde Controle 1
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
{NewPage}
Actie2 (22.6)
Wat heeft u gedaan om een andere woning te vinden?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Geïnformeerd naar bouwkavels of nieuwbouwwoningen
2. Ingeschreven voor bouwkavels of nieuwbouwwoningen
3. Een woning van binnen bezichtigd
4. Een makelaar ingeschakeld
{/Voorlees}
5. Geen van deze

[InfoBK]
[InschrBK]
[Bezich]
[Makelr]
[GeenDeze]

Harde Controle 2
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
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{NewPage}
ActieOverig (22.7)
Heeft u een of meer van de volgende acties ondernomen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Intensief advertenties in de (woon-)krant of tijdschrift gelezen
2. Woonbon uit de woonkrant ingeleverd of op internet ingevuld
3. Oproep geplaatst op social media
4. Op internet gezocht
5. Familie en kennissen ingeschakeld
6. Rondgekeken, -gereden of –gebeld
{/Voorlees}
7. Geen van deze

[Adver]
[Woonbon]
[SocMedia]
[Intrnet]
[Fam]
[RondKijk]
[GeenDeze]

Harde Controle 3
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
{NewPage}
NiksGevnd (22.8)
($1: Waarom heeft u nog geen woning gevonden?
$2: Waarom heeft u in het afgelopen half jaar niets ondernomen om aan een woning te komen?)
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Aangeboden woning(en) te duur
[Prys]
2. Geen aanbod in plaats/buurt waar ik wil wonen
[Buurt]
3. Kwaliteit woningen niet goed
[Kwaliteit]
4. Wachttijd voor woningen te lang
[WachT]
5. ($1: Nog geen woning(en) in het aanbod gezien of aangeboden gekregen)
[GeenAanb]
6. In afwachting verkoop huidige woning
[VerkHWon]
7. ($1: Te weinig activiteiten ondernomen)
[NiksGed]
8. Andere reden
[AndrRed]
{/Voorlees}
{NewPage}
BNiksGevnd (22.9)
En wat is de belangrijkste reden?
1. ($3: Aangeboden woning(en) te duur)
2. ($4: Geen aanbod in plaats/buurt waar ik wil wonen)
3. ($5: Kwaliteit woningen niet goed)
4. ($6: Wachttijd voor woningen te lang)
5. ($7: Nog geen woning(en) in het aanbod gezien of aangeboden gekregen)
6. ($8: In afwachting verkoop huidige woning)
7. ($9: Te weinig activiteiten ondernomen)
8. ($10: Andere reden)
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{NewPage}
Acpas (22.10)
Als u nu de gewenste woning aantreft zou u daar dan direct achter aan gaan?
1. Ja
2. Nee
3. Weet niet
TBeschik (22.11)
Komt uw huidige woning na uw vertrek vrij voor nieuwe bewoners?
{Voorlees}
1. Ja
2. Nee, de woning wordt afgebroken
3. Nee, de woning wordt gerenoveerd
4. Nee, de woning wordt voor andere doeleinden dan bewoning gebruikt
5. Nee, andere reden
{/Voorlees}

[Ja]
[Nee]
[WeetNiet]

[Ja]
[Afbraak]
[Renovati]
[AndDoel]
[Andrs]

{NewPage}
NuInschr (22.12)
Staat u op dit moment ingeschreven bij een woningcorporatie?
[TJaNee]
{NewPage}
InschrJaar (22.13)
U heeft aangegeven dat u ingeschreven staat voor een woning van een woningcorporatie. We willen hier nog
een aantal vragen over stellen.
Hoe lang staat u al ingeschreven?
($T/$P: >>* Gaat om het aantal jaren + maanden.
* STEL VAST: Aantal jaar.
* Staat OP ingeschreven bij meerdere organisaties, dan gaat het om de langste inschrijving.<<)
($W: >>Staat u ingeschreven bij meerdere organisaties? Dan gaat het om de langste inschrijving.<<)
[0..20] jaar en
InschrMaand (22.14)
($T/$P: STEL VAST: Aantal maanden.)
[0..11] maanden
NORF
{NewPage}
HoevReag (22.15)
De volgende vragen gaan over de periode dat u ingeschreven staat voor een woning van een woningcorporatie.
Hoe vaak heeft u in deze periode op een woning gereageerd?
>>Weet u het niet precies? Geef dan een schatting.<<
[0..99]
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HoevAanb (22.16)
Hoe vaak bent u uitgenodigd om een woning te bezichtigen?
>>Weet u het niet precies? Geef dan een schatting.<<
[0..99]
HoevKijk (22.17)
Hoe vaak heeft u een woning bezichtigd?
>>Weet u het niet precies? Geef dan een schatting.<<
[0..99]
{NewPage}
Weig (22.18)
Heeft u in deze periode weleens een woning geweigerd?
[TJaNee]
HoevWeig (22.19)
Hoe vaak heeft u een woning geweigerd?
[1..99]
WaaromWeig (22.20)
($11: Wat was de belangrijkste reden om deze woning te weigeren?
$12: Wat was meestal de belangrijkste reden om een woning te weigeren?)
{Voorlees}
1. Ik kon of wilde op dat moment niet verhuizen
2. De woning voldeed niet aan mijn wensen
3. Ik wilde wachten op iets beters / mijn opgebouwde wachttijd niet verliezen
4. Vanwege de buurt
5. Mijn inkomen was (op dat moment) te hoog
6. Andere reden
{/Voorlees}

[KonNiet]
[NietWens]
[Beter]
[Buurt]
[TeHoog]
[AndRed]

{NewPage}
IntroZoek_TP / IntroZoek_W
($P: >>Overhandig kaart 8.<<)
Kunt u voor de volgende uitspraken aangeven of u het hier mee eens of oneens bent?
($T/$P: >>Toets <1> om verder te gaan.<<
1. Verder
[Verder])
NORF
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Weergave: In CAWI ZoekSH_a t/m ZoekSH_e als tabel weergeven.
ZoekSH_a (22.21)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Ik ben bereid om te verhuizen naar een woning die niet aan al mijn woonwensen voldoet, als ik daardoor
sneller kan verhuizen.
{Voorlees}
[TEens]
{/Voorlees}
ZoekSH_b (22.22)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Ik reageer vaak op woningen waar ik eigenlijk geen belangstelling voor heb.
{Voorlees}
[TEens]
{/Voorlees}
ZoekSH_c (22.23)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Ik wil geen opgebouwde wachttijd verliezen en zal daarom niet snel een woning accepteren.
[TEens]
ZoekSH_d (22.24)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Ik vind de buurt en straat belangrijker dan de woning.
[TEens]
ZoekSH_e (22.25)
($P: >>Gebruik kaart 8.<<)
Ik vind het moeilijk om een woning te accepteren omdat ik hoop dat ik een betere woning kan krijgen.
[TEens]
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Blok 23: Opleiding OP
*Vraagteksten
{NewPage}
HOplOP (23.1)
Dan willen we nu nog een paar algemene vragen stellen. De eerste gaan over het volgen van opleidingen.
Volgt u op dit moment een opleiding of cursus waarvan de duur 6 maanden of langer is?
>>Ook opleidingen of cursussen op het werk tellen mee.<<
[TJaNee]
NivActOP (23.2)
Welke opleiding of cursus is dit?
1. Vmbo: basis of kaderberoepsgericht
2. Vmbo: theoretische of gemengde leerweg / mavo
3. Havo of vwo onderbouw (klas 1 t/m 3)
4. Havo of vwo bovenbouw (klas 4 t/m 6)
5. Mbo-1 / entreeopleiding / praktijkonderwijs
6. Mbo-2
7. Mbo-3
8. Mbo-4
9. Propedeuse (hbo of universiteit)
10. Hbo-associate degree / korte hbo-opleiding
11. Hbo-bachelor
12. Hbo-master / post-hbo-opleiding
13. Universitaire bachelor
14. Universitaire master / post-doctoraal / promotieonderzoek (PhD)
15. Andere opleiding of cursus
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[VmboB]
[VmboT]
[HvVwOnd]
[HvVwBov]
[Mbo1]
[Mbo2]
[Mbo3]
[Mbo4]
[Prop]
[HboAs]
[HboB]
[HboM]
[WoB]
[WoM]
[Andrs]
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{NewPage}
NivBehOP (23.3)
Voor welke opleiding(en) heeft u het diploma behaald?
($T/$P:>>)Let op: u kunt meerdere antwoorden kiezen!($T/$P:<<)
SET[]
1. Lagere school / basisschool
2. Vbo / lbo / lts / leao / huishoudschool / ambachtsschool
3. Vmbo: basis of kaderberoepsgericht
4. Vmbo: theoretische of gemengde leerweg / mavo / (m)ulo
5. Havo of vwo onderbouw (geen diploma, wel overgegaan naar de 4de klas)
6. Havo of vwo bovenbouw (diploma) / mms / hbs
7. Mbo-1 / entreeopleiding / praktijkonderwijs
8. Mbo-2 / kmbo
9. Mbo-3 / leerlingwezen / middenstandsdiploma
10. Mbo-4 (of mbo voor 1998) / mts / meao
11. Propedeuse (hbo of universiteit)
12. Hbo-associate degree / korte hbo-opleiding
13. Hbo-bachelor (hbo oude stijl) / hts / heao
14. Hbo-master / post-hbo-opleiding
15. Universitaire bachelor / kandidaats
16. Universitaire master / doctoraal / post-doctoraal / promotieonderzoek (PhD)
17. Geen van deze

[Basis]
[Lbo]
[VmboK]
[VmboT]
[HvVwOnd]
[HvVwBov]
[Mbo1]
[Mbo2]
[Mbo3]
[Mbo4]
[Prop]
[HboAs]
[HboB]
[HboM]
[WoB]
[WoM]
[GeenDeze]

Harde Controle 1
U kunt alleen voor ‘Geen van deze’ kiezen wanneer u voor geen enkele opleiding in het rijtje het diploma heeft
behaald. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
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Blok 24: Opleiding Partner
*Vraagteksten
{NewPage}
HOplPA (24.1)
Volgt uw partner op dit moment een opleiding of cursus waarvan de duur 6 maanden of langer is?
>>Ook opleidingen of cursussen op het werk tellen mee.<<
[TJaNee]
NivActPA (24.2)
Welke opleiding of cursus is dit?
1. Vmbo: basis of kaderberoepsgericht
2. Vmbo: theoretische of gemengde leerweg / mavo
3. Havo of vwo onderbouw (klas 1 t/m 3)
4. Havo of vwo bovenbouw (klas 4 t/m 6)
5. Mbo-1 / entreeopleiding / praktijkonderwijs
6. Mbo-2
7. Mbo-3
8. Mbo-4
9. Propedeuse (hbo of universiteit)
10. Hbo-associate degree / korte hbo-opleiding
11. Hbo-bachelor
12. Hbo-master / post-hbo-opleiding
13. Universitaire bachelor
14. Universitaire master / post-doctoraal / promotieonderzoek (PhD)
15. Andere opleiding of cursus
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[VmboT]
[HvVwOnd]
[HvVwBov]
[Mbo1]
[Mbo2]
[Mbo3]
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[HboB]
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[Andrs]
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{NewPage}
NivBehPA (24.3)
Voor welke opleiding(en) heeft uw partner het diploma behaald?
($T/$P:>>)Let op: u kunt meerdere antwoorden kiezen!($T/$P:<<)
SET[]
1. Lagere school / basisschool
2. Vbo / lbo / lts / leao / huishoudschool / ambachtsschool
3. Vmbo: basis of kaderberoepsgericht
4. Vmbo: theoretische of gemengde leerweg / mavo / (m)ulo
5. Havo of vwo onderbouw (geen diploma, wel overgegaan naar de 4de klas)
6. Havo of vwo bovenbouw (diploma) / mms / hbs
7. Mbo-1 / entreeopleiding / praktijkonderwijs
8. Mbo-2 / kmbo
9. Mbo-3 / leerlingwezen / middenstandsdiploma
10. Mbo-4 (of mbo voor 1998) / mts / meao
11. Propedeuse (hbo of universiteit)
12. Hbo-associate degree / korte hbo-opleiding
13. Hbo-bachelor (hbo oude stijl) / hts / heao
14. Hbo-master / post-hbo-opleiding
15. Universitaire bachelor / kandidaats
16. Universitaire master / doctoraal / post-doctoraal / promotieonderzoek (PhD)
17. Geen van deze

[Basis]
[Lbo]
[VmboK]
[VmboT]
[HvVwOnd]
[HvVwBov]
[Mbo1]
[Mbo2]
[Mbo3]
[Mbo4]
[Prop]
[HboAs]
[HboB]
[HboM]
[WoB]
[WoM]
[GeenDeze]

Harde Controle 1
U kunt alleen voor ‘Geen van deze’ kiezen wanneer uw partner voor geen enkele opleiding in het rijtje het
diploma heeft behaald. Pas s.v.p. uw antwoord aan.
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Blok 25: Gezondheid en Bewegen
*Imputaties
Nr

Omschrijving

Code

$1

OP maakt alleen gebruik van een looprek

[Looprek] in LpHlpOP en [Rollator] en [Rolstoel] <>
in LpHlpOP

$2

OP maakt alleen gebruik van een rollator

[Rollator] in LpHlpOP en [Looprek] en [Rolstoel] <>
in LpHlpOP

$3

OP maakt alleen gebruik van een rolstoel

[Rolstoel] in LpHlpOP en [Looprek] en [Rollator] <>
in LpHlpOP

$4

OP maakt gebruik van looprek en rollator, geen
rolstoel

[Looprek] en [Rollator] in LpHlpOP en [Rolstoel] <>
in LpHlpOP

$5

OP maakt gebruik van looprek en rolstoel, geen
rollator

[Looprek] en [Rolstoel] in LpHlpOP en [Rollator] <>
in LpHlpOP

$6

OP maakt gebruik van een rollator en een rolstoel,
geen looprek

[Rollator] en [Rolstoel] in LpHlpOP en [Looprek] <>
in LpHlpOP

$7

OP maakt gebruik van een looprek, een rollator en
een rolstoel

[Rollator] en [Rolstoel] en [Looprek] in LpHlpOP

$8

Partner OP maakt alleen gebruik van een looprek

[Looprek] in LpHlpPA en [Rollator] en [Rolstoel] <>
in LpHlpPA

$9

Partner OP maakt alleen gebruik van een rollator

[Rollator] in LpHlpPA en [Looprek] en [Rolstoel] <>
in LpHlpPA

$10

Partner OP maakt alleen gebruik van een rolstoel

[Rolstoel] in LpHlpPA en [Looprek] en [Rollator] <>
in LpHlpPA

$11

Partner OP maakt gebruik van looprek en rollator,
geen rolstoel

[Looprek] en [Rollator] in LpHlpPA en [Rolstoel] <>
in LpHlpPA

$12

Partner OP maakt gebruik van looprek en rolstoel,
geen rollator

[Looprek] en [Rolstoel] in LpHlpPA en [Rollator] <>
in LpHlpPA

$13

Partner OP maakt gebruik van een rollator en een
rolstoel, geen looprek

[Rollator] en [Rolstoel] in LpHlpPA en [Looprek] <>
in LpHlpPA

$14

Partner OP maakt gebruik van een looprek, een
rollator en een rolstoel

[Rollator] en [Rolstoel] en [Looprek] in LpHlpPA
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*Vraagteksten
{NewPage}
Gezond (25.1)
De volgende vragen gaan over uw gezondheid. We stellen deze vragen om meer inzicht te krijgen in de eisen
die mensen stellen aan hun woning.
Hoe is over het algemeen uw gezondheid?
{Voorlees}
1. Zeer goed
2. Goed
3. Gaat wel
4. Soms goed en soms slecht
5. Slecht
{/Voorlees}

[ZGoed]
[Goed]
[GaatWel]
[Wisselnd]
[Slecht]

LangdA (25.2)
Heeft u last van één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps?
[TJaNee]
BelemAct08 (25.3)
In welke mate bent u vanwege problemen met uw gezondheid beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk
doen?
{Voorlees}
1. Ernstig beperkt
[ErnBep]
2. Wel beperkt, maar niet ernstig
[NErnBep]
3. Helemaal niet beperkt
[NBep]
{/Voorlees}
AFL_BeperkOP
*Afleiding: is de OP beperkt of niet?
[TJaNee]
{NewPage}
KTrapLp (25.4)
Er volgt nu een aantal dagelijkse activiteiten.
Kunt u telkens aangeven hoeveel inspanning deze activiteiten u kosten?
We bedoelen zonder gebruik te maken van technische hulpmiddelen zoals een scootmobiel of traplift.
Kunt u de trap op- en af lopen?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
4. Dat kan ik helemaal niet
{/Voorlees}

[ZonMoeit]
[MetMoeit]
[HulpAndr]
[KanNiet]

119

Blok 25: Gezondheid en Bewegen

Woon Onderzoek (WoON) - 2018

KStZit (25.5)
Kunt u een half uur lang staan of zitten?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite, krijg dan last van vermoeidheid of pijn
3. Dat kan ik helemaal niet
{/Voorlees}

[ZonMoeit]
[MetMoeit]
[HulpAndr]

KGStnZt (25.6)
Kunt u gaan zitten en opstaan?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
4. Dat kan ik helemaal niet
{/Voorlees}

[ZonMoeit]
[MetMoeit]
[HulpAndr]
[KanNiet]

KInUit (25.7)
Kunt u de woning verlaten en binnengaan?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
{/Voorlees}

[ZonMoeit]
[MetMoeit]
[HulpAndr]

{NewPage}
KWas (25.8)
Kunt u uzelf volledig wassen?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
{/Voorlees}

[ZonMoeit]
[MetMoeit]
[HulpAndr]

KLoopStp (25.9)
Kunt u 10 minuten lopen zonder te stoppen?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
4. Dat kan ik helemaal niet
{/Voorlees}

[ZonMoeit]
[MetMoeit]
[HulpAndr]
[KanNiet]

120

Blok 25: Gezondheid en Bewegen

Woon Onderzoek (WoON) - 2018

BSchap1 (25.10)
Kunt u de dagelijkse boodschappen doen?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Niet vanwege uw gezondheid
4. Niet vanwege andere redenen
{/Voorlees}

[ZonMoeit]
[MetMoeit]
[NGezond]
[NAndrs]

HHTrap1 (25.11)
Kunt u klussen doen waarbij een huishoudtrap nodig is?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Niet vanwege uw gezondheid
4. Niet vanwege andere redenen
{/Voorlees}

[ZonMoeit]
[MetMoeit]
[NGezond]
[NAndrs]

{NewPage}
LpHlpOP (25.12)
Maakt u gebruik van één of meer van de volgende hulpmiddelen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Wandelstok
2. Kruk
3. Looprek
4. Rollator
5. Rolstoel
6. Scootmobiel
7. Brommobiel / invalidenauto
{/Voorlees}
8. Geen van deze

[Stok]
[Kruk]
[Looprek]
[Rollator]
[Rolstoel]
[Scootmob]
[Brommob]
[GeenDeze]

Harde Controle 1
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
RolOP (25.13)
Hoe vaak maakt u binnenshuis gebruik van uw ($1: looprek $2: rollator $3:rolstoel $4: looprek en rollator $5:
looprek en rolstoel $6: rollator en rolstoel $7: looprek, rollator en rolstoel)?
{Voorlees}
1. (Vrijwel) altijd
[Altijd]
2. Vaak
[Vaak]
3. Soms
[Soms]
4. Zelden of nooit
[Zelden]
{/Voorlees}
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{NewPage}
LangdA_PA (25.14)
Heeft uw partner last van één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps?
[TJaNee]
BelemAct08_PA (25.15)
In welke mate is uw partner vanwege problemen met zijn of haar gezondheid beperkt in activiteiten die
mensen gewoonlijk doen?
{Voorlees}
1. Ernstig beperkt
[ErnBep]
2. Wel beperkt, maar niet ernstig
[NErnBep]
3. Helemaal niet beperkt
[NBep]
{/Voorlees}
AFL_BeperkPA
*Afleiding: is de partner van de OP beperkt of niet?
[TJaNee]
{NewPage}
PKTrapLp (25.16)
Er volgt nu weer een aantal dagelijkse activiteiten.
Kunt u telkens aangeven hoeveel inspanning deze activiteiten uw PARTNER kosten?
We bedoelen zonder gebruik te maken van technische hulpmiddelen zoals een scootmobiel of traplift.
Kan uw partner de trap op- en af lopen?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
4. Dat kan hij/zij helemaal niet
{/Voorlees}

[ZonMoeit]
[MetMoeit]
[HulpAndr]
[KanNiet]

PKStZit (25.17)
Kan uw partner een half uur lang staan of zitten?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite, hij/zij krijgt dan last van vermoeidheid of pijn
3. Dat kan hij/zij helemaal niet
{/Voorlees}
PKGStnZt (25.18)
Kan uw partner gaan zitten en opstaan?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
4. Dat kan hij/zij helemaal niet
{/Voorlees}

[ZonMoeit]
[MetMoeit]
[HulpAndr]

[ZonMoeit]
[MetMoeit]
[HulpAndr]
[KanNiet]
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PKInUit (25.19)
Kan uw partner de woning verlaten en binnengaan?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
{/Voorlees}

[ZonMoeit]
[MetMoeit]
[HulpAndr]

{NewPage}
PKWas (25.20)
Kan uw partner zichzelf volledig wassen?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
{/Voorlees}

[ZonMoeit]
[MetMoeit]
[HulpAndr]

PKLoopSt (25.21)
Kan uw partner 10 minuten lopen zonder te stoppen?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Alleen met hulp van anderen
4. Dat kan hij/zij helemaal niet
{/Voorlees}

[ZonMoeit]
[MetMoeit]
[HulpAndr]
[KanNiet]

BSchap2 (25.22)
Kan uw partner de dagelijkse boodschappen doen?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Niet vanwege zijn/haar gezondheid
4. Niet vanwege andere redenen
{/Voorlees}

[ZonMoeit]
[MetMoeit]
[NGezond]
[NAnders]

HHTrap2 (25.23)
Kan uw partner klussen doen waarbij een huishoudtrap nodig is?
{Voorlees}
1. Zonder moeite
2. Met moeite
3. Niet vanwege zijn/haar gezondheid
4. Niet vanwege andere redenen
{/Voorlees}
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{NewPage}
LpHlpPA (25.24)
Maakt uw partner gebruik van één of meer van de volgende hulpmiddelen?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
SET[]
{Voorlees}
1. Wandelstok
2. Kruk
3. Looprek
4. Rollator
5. Rolstoel
6. Scootmobiel
7. Brommobiel / invalidenauto
{/Voorlees}
8. Geen van deze

[Stok]
[Kruk]
[Looprek]
[Rollator]
[Rolstoel]
[Scootmob]
[Brommob]
[GeenDeze]

Harde Controle 2
Het antwoord ‘Geen van deze’ mag niet met een ander antwoord gecombineerd worden.
RolPA (25.25)
Hoe vaak maakt uw partner binnenshuis gebruik van zijn of haar ($8: looprek $9: rollator $10: rolstoel
$11: looprek en rollator $12: looprek en rolstoel $13: rollator en rolstoel $14: looprek, rollator en rolstoel)?
{Voorlees}
1. (Vrijwel) altijd
[Altijd]
2. Vaak
[Vaak]
3. Soms
[Soms]
4. Zelden of nooit
[Zelden]
{/Voorlees}
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Blok 26: Tevredenheid
*Vraagteksten
{NewPage}
Leven (26.1)
De vragenlijst is nu bijna ten einde.
Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met het leven als geheel?
Welk rapportcijfer geeft u hiervoor?
($P: >>Laat OP eventueel het antwoord aanwijzen op kaart 13.<<)
[1..10]
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Blok 27: Vervolgonderzoek
*Vraagteksten
{NewPage}
Vervolg (27.1)
Bent u bereid om in de toekomst aan eventuele vervolgonderzoeken, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mee te werken?
[TJaNee]
NORF
RAS (27.2)
Het CBS zou graag de mogelijkheid hebben om bij een aantal mensen na te gaan hoe de gesprekken voor dit
onderzoek zijn verlopen. Mogen wij u daar eventueel voor bellen?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. N.v.t., telefonisch niet bereikbaar
[NVT]
NORF
{NewPage}
WGTelNr (27.3)
Bij vervolgonderzoek willen wij ook eventueel telefonisch contact opnemen. Mag dat?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. N.v.t., telefonisch niet bereikbaar
[NVT]
TelNr (27.4)
Wat is uw telefoonnummer?
[TTelnr]
Harde Controle 1
Telefoonnummer is niet volledig (minder dan 10 cijfers)
Harde Controle 2
Eerste cijfer van telefoonnummer moet 0 zijn.
Harde Controle 3
Telefoonnummer mag alleen uit cijfers bestaan
Afsluit
Dit waren alle vragen. Bedankt voor uw medewerking!
We verzoeken u nog vriendelijk de vragenlijst naar het CBS te zenden. Door op de knop 'volgende' onderaan in
dit scherm te klikken, komt u in het scherm waar u de vragenlijst kunt verzenden.
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