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1 Inleiding 
In advertentiesystemen vo or woonruimteverdeling moeten wo ningzoeken-

den diverse keuzes maken o m een woning te  vinden. Dit o nderzoek is be-

do eld o m te  achterhalen welke o verwegingen bij die  keuzes een ro l spelen.  

1.1 Van wachtlijsten naar advertenties 

Bi j na 25  jaar geleden ging in Del ft een experiment van start waarin een nieuwe ma-
ni er  van aanbieden van sociale huurwoningen werd geïntroduc eerd. Huishoudens die 
een woni ng van een c orporatie wilden huren, kwamen niet meer  op een wa chtli jst te 
s ta an, maar konden zelf gaan reageren op a dvertenties waarin corporaties hun vrij-
komende woni ngen a anbieden. Na  een geslaagd experiment werd dit ‘Delftse model’ 
i n de j a ren negentig in bijna heel Nederland overgenomen en vervolgens onder  de 
na a m ‘c hoice based letting ’ i ngevoerd in Groot-Brittannië.  

Aa nva nkelijk werden de woningadvertenties gepubliceerd in een woningkrant of huis-
a a n-huisblad. Al s nel werd het a anbod daarnaast ook op internet gea dverteerd. Hier-
door  konden woningzoekenden meer  informatie krijgen over de woningen en ma kke-
l i jker zoeken, selecteren en reageren. Inmiddels is de woningkrant i n veel gebieden 
a fges chaft en is het hele zoekproces geautomatiseerd. De nieuwste generatie a dver-
tenti es ystemen bieden allerlei nieuwe mogelijkheden om woningzoekenden te helpen 
bi j  het zoeken. 

Zoeken is keuzes maken 

Met de i ntroduc tie van het adver tentiemodel kregen woningzoekenden een a ctieve 
rol  in het zoekproc es. Deze rol vergt van woningzoekenden dat zij voortdurend keuzes 
ma ken. Ga  ik wel of niet het aanbod bekijken? Welke adver tenties ga ik bekijken? Op 
wel ke woningen ga ik reageren? Als ik uitgenodigd wordt voor een bezichtiging, ga ik 
da n kijken? En als ik de woning kan krijgen, ac cepteer  ik die dan of weiger ik?  

Bi j  het ma ken van deze keuzes kunnen tal van overwegingen een rol spelen. I nzicht in 
di e overwegingen kan helpen om het gedrag van woningzoekenden beter te begrijpen 
en da a rop in te kunnen s pelen. Het doel van dit onderzoek is dan ook om de a fwegin-
gen di e woningzoekenden ma ken bij het ma ken van keuzes beter  te leren kennen. 

1.2 Opzet van het onderzoek 

I n 2013 heeft een grootschalig veldwerkonderzoek plaatsgevonden naar het zoekge-
dra g van woningzoekenden in a dvertentiesystemen. Het onderzoek ma akt deel uit van 
een promoti eonderzoek onder begeleiding van prof. dr. Maarten van Ha m, hoogleraar 
Stedel ijke Vernieuwing aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Del ft. Het onderzoek is 
mede mogel ijk gemaakt door financiële bijdragen van Ma askoepel, Sociale Verhuur-
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ders  Ha aglanden (SVH), Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR), 
Woni ngNet en Zig Websoftware. Daarnaast zijn arbeidsuren beschikbaar  gesteld door 
RI GO Res earch en Advies en de TU Del ft. 

Onderzoeksgebieden 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in drie gebieden: de regio Amsterdam, Haaglan-
den en Ri j nmond. I n a lle drie de regio’s worden de woningen van (bijna) alle woning-
c orporaties a angeboden via een a dvertentiesysteem. I n de onderstaande ta bel staan 
de bel a ngrijkste kenmerken per  systeem. 

tabel 1-1 kenmerken adv ertentiesy ste em, per regio 

 Ha a glanden Reg i o Am sterdam Ri j nmond 

Na a m Woonnet  Haaglanden WoningNet Amsterdam Woonnet  Rijnmond 

Si nds J a nuari 2 005 Me i  2 001 J a nuari 2 003 

Ge meenten 9  ge meenten 

(We stland e n Mi dden 
De l fland  sinds j anuari 
2 0 0 5) 

1 4  ge meenten
1

  

(Wa ter land  sinds j uli 
2 0 0 5; L andsmeer sinds 
a ugustus 2 010) 

1 5  ge meenten 

(ge meenten i n Voorne-
P ut ten  s inds j anuari 
2 0 1 2) 

Be heerder  NCCW / Zi g Websoftware WoningNet NCCW 

Toe latingscriteria Ge e n Re gi onale b i ndingseisen Ge e n 

Passendheidscriteria Huur inkomensnormen 

Woningbezettingsnormen 

Huur inkomensnormen 

Woningbezettingsnormen 

Huur inkomensnormen 

Woningbezettingsnormen 

Ra ngordecriter ia Ins chrij vingsduur (i ncl. 
de e l woonduur b ij door-
s t romers) 

L ot ing (spoedmodule) 

Ins chrij fduur (starters) 

Woonduur (doorstro-
me rs) 

L ot ing (sinds maart ’ 13) 

Ins chrij fduur 

L ot ing b ij Woonbron 

 

Internetenquête  

I n het voor jaar van 2013 heeft een enquête plaatsgevonden onder woningzoekenden 
di e i ngeschreven stonden bij de dr ie advertentiesystemen. Hiervoor is een vragenlijst 
opges teld die uit ongeveer  tachtig vragen bestaat (zie bijlage) 2.  

 

1  Oostzaan en Edam-Volendam maken geen deel uit van het regionale systeem. 
2  Voor de totstandkoming van de vragenlijst hebben Gelske van Daalen (CBS), Wenda Doff (OTB) en Jeanet 

Kullberg (SCP) inhoudelijke input en commentaar geleverd. 
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Al s  s teekproefkader is gebruikgemaakt van de registratiebestanden bij de drie a dver-
tenti es ystemen. Deze zijn opgevraagd met toestemming van de woningcorporaties in 
de dr i e regio’s 3.  

De res pondenten zijn als volgt geselec teerd. Ui t de woningzoekendenregistraties zijn 
eers t de woningzoekenden verwijderd waarvan het e-mail onbekend is of die een 
urgentiestatus hebben. Vervolgens zijn de resterende woningzoekenden ingedeeld in 
dr i e groepen: 

A. Woni ngzoekenden die ingesc hreven s taan en sinds 1  januari 2012 op geen 
enkel e woning hebben gereageerd; 

B. Woni ngzoekenden die ingesc hreven s taan en sinds 1  januari 2012 op ten min-
s te één woni ng hebben gereageerd maar  geen enkele woning aangeboden 
hebben gekregen; 

C. Woni ngzoekenden die ingesc hreven s taan en sinds 1  januari 2012 op ten min-
s te één woni ng hebben gereageerd en ten mi nste één woning aangeboden 
hebben gekregen. 

I n a lle drie de regio’s is uit elke groep een a selec te steekproef getrokken van 10.000 
woni ngzoekenden. I n de regio Ams terdam is bij groep C geen s teekproef getrokken, 
omda t het a a ntal ges elec teerde woningzoekenden kleiner was dan 10.000. De bruto 
s teekproef bestond daardoor uit c a. 89 .500 respondenten. 

De woni ngzoekenden in de steekproef hebben een e-mail ontvangen met het verzoek 
om deel  te nemen a a n de enquête 4. Via een l ink in de e-mail werden zij naar  de on-
l i ne vragenlijst geleid. Om toegang te kr ijgen tot de vragenlijst moesten zij inloggen 
met een pers oonlijk wachtwoord dat eveneens in de aankondigingsmail te vinden 
wa s . Vi a dit wa chtwoord zijn de a ntwoorden gekoppeld a an enkele registratiegege-
vens  va n de respondenten, zoals de i nschrijfti jd en de wac httijd van woningzoeken-
den. 

I n de onderstaande ta bel is de respons te zi en per  groep.  

Tabel 1-2 Netto respons  v olledig ingev ulde v ragenli js ten , per regio en groep 

 A  B C Tot aal 

Ha a glanden 1325 1005 1272 3602 

Sta ds regio Amsterdam 980 1201 1612 3793 

Sta ds regio Rotterdam 835 892 1159 2886 

Tot aal 3140 3098 4043 10281 

3  Bij de aanlevering van deze gegevens hebben Thamar Hoekema (SVH), Alexandra de Jong (WoningNet) en 
Ineke Mulder (Maaskoepel) hun medewerking verleend. 

4  De online enquête was niet mogelijk geweest zonder de inhoudelijke en technische ondersteuning door 
Sylvia Jansen (OTB). 
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1.3 Leeswijzer 

De i ndel ing van dit rapport volgt grotendeels de opzet van de vragenlijst: 

 I n hoofdstuk 2  wordt de keuze voor de drie groepen woningzoekenden die we i n 
di t onderzoek onderscheiden nader toegelic ht en wordt de samenstelling van de-
ze groepen i ngekleurd aan de hand van hun persoonlijke kenmerken; 

 Hoofdstuk 3 draait om de woonwensen van woningzoekenden en de vraag in 
hoeverre zij bereid zijn woonwensen op te geven om sneller a an een woning te 
komen; 

 I n hoofdstuk 4  staat het zoekproc es centraal. Hoe ma ken de woningzoekenden 
gebrui k van de adver tentiesystemen en vinden zij hun weg da arin? 

 Hoofdstuk 5 gaat over het omgaan met kansen. I n hoeverre kunnen woningzoe-
kenden hun ei gen kansen insc hatten en beïnvloedt dat hun zoekgedrag? 

 I n het zes de hoofdstuk wordt het aanbiedingsproc es onder de l oep genomen. 
Wa a rom komen woningzoekenden niet opdagen bij een bezichtiging en wa arom 
wei geren zij woningen? 

 I n hoofdstuk 7  ten slotte kijken we door de oogharen naar het beeld van woning-
zoekenden dat uit de verschil lende hoofdstukken naar voren komt en wel ke les-
s en we da a ruit kunnen trekken. 
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2 Drie groepen woningzoekenden 
In dit o nderzoek staan drie  g roepen wo ningzoekenden centraal. Hoe zijn 

deze  ing edeeld, waarom staan ze ingeschreven en welke kenmerken hebben 

deze  wo ningzoekenden? 

2.1 Drie groepen 

‘Wa t i s een woningzoekende?’ is een vraag die vaak naar  voren komt in (beleidsmati-
ge) di s cussies over woonruimteverdeling. Die vraag komt voort uit het feit dat een 
groot deel  van de huishoudens die ingesc hreven s taan bij een verdeelsysteem, niet 
rea geert op woningadvertenties. De zorg van veel beleidsmakers is dat het a antal 
i nges chreven woningzoekenden door de buitenwereld a ls wa chtlijst wordt gezien, 
terwi jl  veel van deze huishoudens in werkelijkheid niet op zoek zijn naar een s ociale 
huurwoning. Beleidsrapportages over  de woonruimteverdeling i n een bepaald gebied 
l a ten daarom vaak niet alleen de i ngeschreven woningzoekenden zien, ma ar ook het 
a a ntal actief woningzoekenden, die in een bepaalde periode mi nstens één keer  op 
een a dver tentie hebben gereageerd. Dat zijn de ‘ec hte’ woningzoekenden, is daarbij 
de geda c hte. 

I n di t onderzoek hanteren we een ruime definitie van woningzoekenden; alle huis-
houdens  die zic h hebben ingeschreven bij een verdeelsysteem vallen daaronder . De 
bel a ngrijkste reden hiervoor is dat we de i nschrijving beschouwen a ls eerste stap in 
een zoekproc es dat uiteindelijk kan leiden tot het verkrijgen van een s ociale huurwo-
ni ng. We gaan ervan uit dat iemand die zich insc hrijft op dat moment verwacht (of er  
rekeni ng mee houdt) dat hij of zi j in de toekomst op zoek zal willen gaan naar een 
s oc iale huurwoning. Er  kunnen verschil lende redenen zijn waarom iemand die inge-
s c hreven staat niet op adver tenties reageert. I n het onderzoek willen we die redenen 
a c hterhalen. Da arom nemen we i n het onderzoek ook de woningzoekenden mee di e 
ni et a c tief op adver tenties reageren. We noemen hen hier passief ingeschreven wo-
ningzoekenden . 

Al s  de rea ctietermijn voor een woningadvertentie is afgelopen en de rangorde van de 
woni ngzoekenden die gereageerd hebben is bepaald, nodigt de woningcorporatie de 
eers te ka ndidaat of kandidaten met de hoogste rangnummers uit voor een bezichti-
gi ng va n de woning. De woningzoekenden die uitgenodigd zijn, kunnen daarna ken-
ba a r  maken of ze de woning willen huren of niet. Voor de woningzoekende is dit een 
bel a ngrijke mijlpaal in het zoekproc es. I n de eerste plaats is de uitnodiging een sig-
na a l dat men kans ma akt op de woning waarop men heeft gereageerd. In de tweede 
pl a ats wordt de keuze of men na ar de woning wil verhuizen nu pas ec ht c oncreet. 
Veel  woni ngzoekenden komen niet opdagen bij een bezichtiging of haken naderhand 
a f, wa a rdoor  woningcorporaties s oms meerdere bezichtigingen moeten organiseren 
voordat een woning kan worden verhuurd. Daarom zijn weigeringen (en met na me 
‘no s hows’) van woningzoekenden ook beleidsmatig een bel angrijk thema.  
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Om de moti even va n woningzoekenden die weigeren te kunnen onderzoeken, ma ken 
we bi nnen de groep a ctieve woningzoekenden, die op woningen rea geren, onder-
s c heid tussen woningzoekenden die uitgenodigd zijn voor een bezic htiging en wo-
ni ngzoekenden die geen uitnodiging hebben gekregen. De eerste groep noemen we 
actieve woningzoekenden met aanbieding en de tweede groep actieve woningzoeken-
den zonder aanbieding. 

I n tota al onderscheiden we dus drie groepen woningzoekenden. Deze drie groepen 
zi j n niet even groot. Het grootste deel van de ingeschreven woningzoekenden rea-
geer t ni et op woningen en van de a ctieve woningzoekenden hebben de mees ten geen 
a a nbieding gehad. Bij het bepalen van de steekproef is daar rekening mee gehouden 
door  een ges tratificeerde steekproef te trekken, wa arbij van elke groep evenveel wo-
ni ngzoekenden zijn aangeschreven (zie hoofdstuk 1). 

Voor  het bes c hrijven van de uitkomsten van de enquête in deze rapportage zijn de 
res pondenten opnieuw ingedeeld, a an de ha nd van de a ntwoorden op vragen i n de 
enquête. I n de enquête is de woningzoekenden gevraagd op hoeveel woningen zij het 
a fgel open j aar  gereageerd hebben en of ze het a fgelopen jaar uitgenodigd zijn voor 
een bezi c htiging. Aa n de hand van deze vragen zijn de woningzoekenden als volgt 
i ngedeeld: 

 Passief ingeschreven : woningzoekenden die het afgelopen jaar op geen enkele 
woni ng hebben gerea geerd. 

 A ctief zonder aanbieding: woningzoekenden die het a fgelopen jaar op minimaal 
één woni ng hebben gereageerd én niet zijn uitgenodigd voor bezichtiging. 

 A ctief met aanbieding: woningzoekenden die het a fgelopen jaar  op mi nimaal één 
woni ng hebben gerea geerd én wel  zijn uitgenodigd voor bezichtiging. 

2.2 Reden inschrijving en alternatieven 

La ng ni et alle woningzoekenden staan i ngeschreven omdat ze nu op zoek zijn naar  
een woni ng. Va n de ac tieve zoekers zegt ongeveer  driekwart op dit moment op zoek 
te zi j n naar een woning (zie tabel 2 -1). Bij de passief ingeschreven woningzoekenden 
l i gt dit percentage veel lager: 18%. Veel  passief ingesc hrevenen staan i ngeschreven 
omda t zi j in de toekomst op zoek te wi llen gaan naar een woning. Om later kans te 
kunnen ma ken op een woning is het zaak om tijdig in te s chrijven. Een deel van de 
pa s sieve woningzoekenden heeft zich daarom uit voorzorg ingeschreven.  

Veel  woni ngzoekenden die een a ndere reden hebben opgegeven dan de voorgedefini-
eerde a ntwoordcategorieën geven aan dat meerdere redenen bij hen van toepassing 
zi j n. Zij hebben zich bijvoorbeeld ooit i ngeschreven om een huurwoning te zoeken, 
hebben i nmiddels op een a ndere ma nier  een woning gevonden, maar  schrijven zich 
ni et ui t, omdat ze i n de toekomst kans willen maken op een huurwoning. Daarnaast 
geeft een a a ntal respondenten aan dat hun woning te koop s taat en zij wil len gaan 
zoeken zodra de verkoop is gelukt. 
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tabel 2-1 Redenen v oor inschri jv ing, per groep 

 Passief  
ingeschreven 

Actief zonder 
aanbieding 

Actief met  
aanbieding 

Op di t moment op zoek 18% 72% 76% 

In de toekomst op zoek 44% 15% 13% 

In het verleden op zoek 4% 3% 2% 

Uit voorzorg ingeschreven 29% 5% 6% 

Andere reden 4% 4% 4% 

 

I n a lle drie regio’s bieden de woningcorporaties via het a dvertentiesysteem niet al-
l een huurwoningen aan ma ar ook koopwoningen. Veruit de mees te woningzoekenden 
s ta an alleen i ngeschreven voor de huurwoningen. 10% van de passief ingeschrevenen, 
6% va n de a c tieven zonder  aanbieding en 5% van de a ctieven met a anbieding staan 
ni et a lleen ingeschreven voor de huurwoningen maar ook voor de koopwoningen. 
Sl ec hts 0 ,1% van de respondenten staat alleen voor de koopwoningen ingesc hreven. 
Deze woni ngzoekenden behoren niet tot de doelgroep van het onderzoek en hebben 
da a rom geen verdere vragen voorgelegd gekregen. 

De meerderhei d van de woningzoekenden die op dit moment op zoek zijn naar een 
huurwoning zoekt alleen via Woonnet of WoningNet. Dit geldt vooral voor de ac tieven 
di e het a fgelopen j aar een a anbieding hebben gehad: i n elke regio zoekt driekwart 
va n deze groep uitsluitend via het betreffende adver tentiesysteem. Bij de a ctieven die 
geen a a nbieding hebben gehad, verschilt dit per  regio (zie tabel 2-2). Woningzoeken-
den i n de regio Amsterdam zoeken vaker ook op a ndere ma nieren en benutten meer  
a l ternatieve mogelijkheden dan woningzoekenden in Haaglanden en Rijnmond. 

tabel 2-2 Andere manieren v an zoeken, actiev en zonder aanbiedin g (meerdere 

antwoorde n mogeli jk)  

 Haaglanden Regio Amsterdam Rijnmond 

al leen via Woonnet / WoningNet 73% 66% 71% 

via  woningcorporaties 16% 21% 19% 

via  particuliere verhuurders 13% 18% 13% 

via  makelaars 10% 13% 11% 

via  internet 18% 27% 19% 

via  kranten 5% 7% 4% 

via  familie of vrienden 11% 20% 10% 

Anders 1% 4% 3% 
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2.3 Persoonlijke kenmerken  

De enquête i s  vaker  ingevuld door vrouwen dan door  mannen: ruim 60% van respon-
denten i s  vrouw. Vooral bij de j ongeren domineren de vrouwen. Alleen bij de 65-
pl ussers hebben meer  ma nnen alle vragen beantwoord. 

Jongeren zijn vaker actief dan ouderen 

I n fi guur 2-1 is de leeftijdstijdsverdeling van de drie groepen woningzoekenden afge-
beel d. Een relatief groot deel van de groep passief ingeschreven woningzoekenden is 
55  j a ar of ouder: 43%. Hun aandeel is veel lager bij de ac tieve woningzoekenden zon-
der  a a nbieding (12%) en met a anbieding (25%).  

Het omgekeerde gel dt voor woningzoekenden tot 35 jaar. Zij vormen een relatief klein  
va n de pa ssief ingeschreven woningzoekenden (30%) en zijn met 40% beter ver te-
genwoordigd bij de a ctieven met a anbieding. Va n de a ctieven die wel  gereageerd 
hebben ma a r geen a anbieding hebben gehad, is zelfs meer  da n de helft (53%) j onger  
da n 35  jaar.  

f iguur 2-1 Leefti jdsv erdeli ng v an woningzoeken de n, per groep 

 

Weinig allochtonen staan passief ingeschreven  

Ma a r  l iefst driekwart van de woningzoekenden die het afgelopen jaar passief inge-
s c hreven stonden, is van a utochtone a fkomst. Dat wil zeggen dat zij zelf en hun beide 
ouders  in Neder land geboren zijn.  

Bi j  de a ctieve woningzoekenden zijn a llochtonen in de meerderheid: 17% van de a c-
ti even zonder aanbieding wordt gevormd door westerse alloc htonen en 38% heeft 
een ni et-wes terse ac htergrond. Bij de a ctieven met a anbieding l iggen deze perc enta-
ges  i ets  lager : respectievelijk 16% en 36%. 
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Opleiding en inkomen 

Het opl ei dingsniveau van de woningzoekenden is zeer divers. Ruim een kwart (27%) is 
l a ag opgeleid: zi j hebben maximaal het VMBO- of een LBO-opleiding afgerond. 45% is 
mi ddel baar opgeleid: zi j hebben de HAVO, het VWO of een MBO-opleiding voltooid. 
De over i ge 28% heeft hoger onderwijs, op HBO- of universitair niveau, genoten en 
a fgema akt.  

Vergel eken met de a c tieve woningzoekenden (26%) bestaat een relatief groot deel 
(32%) va n de passief ingeschreven woningzoekenden uit hoger  opgeleiden. Dit ver-
s c hil  in opleidingsniveau zien we ook terug in de i nkomensverdeling. Een kwart van de 
woni ngzoekenden die niet gerea geerd hebben, verdient ma andelijks €2500 netto of 
meer, tegen 11% va n beide groepen ac tieven. Meer  dan de helft van de a ctieve wo-
ni ngzoekenden heeft een netto inkomen van mi nder dan €1500 per ma and tegenover 
35% va n de passief ingesc hreven.  

tabel 2-3 Cumulatiev e v erdeling v an netto maandinkomens  per groep 

 

Woni ngzoekenden in de regio Ams terdam zijn vaker  hoog opgeleid (34%) dan woning-
zoekenden i n Haaglanden (27%) en Rijnmond (21%). De i nkomensverdeling van de 
woni ngzoekenden i n de drie regio’s is ec hter nagenoeg identiek.  

2.4 Woonsituatie 

Voor  de mees te woni ngzoekenden is de beoogde verhuizing niet de eerste stap i n hun 
woonc a rrière. Ongeveer de helft van alle drie de groepen woont al in een huurwo-
ni ng. Va n de passief ingeschreven woningzoekenden is daarnaast een s ubstantieel 
deel  ei genaar van een koopwoning.  

Meer  da n de hel ft van de woningzoekenden die jonger  zijn dan 25  jaar woont nog bij 
hun ouders. Bij woningzoekenden boven de 35 j aar  komt dit nauwelijks voor. Daar -
na a st is er  een groep (vooral ac tieve) woningzoekenden die bij andere familieleden of 
vr i enden woont. Deze groep is veel minder a an l eeftijd gebonden. 
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tabel 2-4 Woonsituati e 

 Passief  
ingeschreven 

Actief zonder 
aanbieding 

Actief met  
aanbieding 

Bi j ouders 12% 19% 15% 

Bi j vrienden of overige familie  3% 10% 8% 

Op kamers, onzelfstandige woonruimte 4% 8% 5% 

Huurwoning corporatie of particulier 52% 47% 57% 

Eigen koopwoning 24% 6% 7% 

Anders 5% 10% 9% 

 

Bi j  de registratie van woningzoekenden in de drie adver tentiesystemen worden wo-
ni ngzoekenden aan de hand van de opgegeven woonsituatie ingedeeld in starters en 
doorstromers. In Haaglanden en Rijnmond geldt de volgende definitie van doorstro-
mer : een hui shouden dat een zelfstandige woning bewoont en de woning vrij ma akt 
wa nneer  het verhuist. I n de regio Ams terdam worden alleen woningzoekenden die 
een woni ng i n de s tadsregio of de gemeente Al mere a chterlaten tot de doorstromers 
gerekend. I n figuur 2-2 is per regio te zi en hoeveel procent van de woningzoekenden 
i n el ke groep als starter  geregistreerd staat. 

f iguur 2-2 Percentage starters  per groep v olgens  registratiege gev e ns  

 

 

Al s  we de woonsituatie van de respondenten vergelijken met hun s tatus (starter of 
doorstromer) in het systeem, dan komt die niet alti jd overeen, met na me bij de star-
ters . I n alle drie de regio’s huurt ongeveer een kwart van de woningzoekenden die als 
s ta r ter  ingeschreven staan een woning van een c orporatie of particuliere verhuurder  
en bezi t c a . 6% van de starters een koopwoning. Naast het feit dat inschrijfgegevens 
ni et a lti jd up-to-date zijn, kan dit verschil  worden verklaard door de definitie van 
doorstromer: woningzoekenden die hun woning niet leeg a chterlaten bij verhuizing, 
bi j voorbeeld vanwege een relatiebreuk, worden in de regio’s Amsterdam en Rijnmond 
a l s starter  geregistreerd en niet als doorstromer. I n de regio Ams terdam worden bo-
vendi en alleen woningzoekenden uit de regio als doorstromer  geregistreerd.  
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2.5 Inschrijftijd en wachttijd 

Hoe l a ng de woningzoekenden al staan ingeschreven, varieer t sterk. Sommige res-
pondenten s taan al sinds de start van de eerste regionale adver tentiesystemen (rond 
1996) geregistreerd. Daarbij zien we grote versc hillen tussen de drie regio’s en tussen 
de dr i e groepen woningzoekenden. In de regio Amsterdam staan veel meer  woning-
zoekenden al heel l ang ingeschreven dan in Ha aglanden en Rijnmond. In alle drie de 
regi o’s komen deze woningzoekenden het mees t voor bij de passief i ngeschrevenen 
en het mi ns t bij de a ctieven zonder  aanbieding..   

f iguur 2-3 Inschrijf jaa r v an woningzoeken de n per groep 
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De i ns c hrijfti jd van woningzoekenden s peelt in alle dr ie de regio’s een bel angrijke rol 
bi j  het bepalen van de rangorde van de kandidaten die gereageerd hebben op een 
woni ng, behalve bij woningen die verloot worden. In Rijnmond is de wachttijd geli jk 
a a n de i nschrijfti jd. Ook voor starters in Haaglanden en de regio Ams terdam is de 
i ns chrijfdatum bepalend voor de wa chttijd. Bij doorstromers wordt in Ha aglanden de 
woonduur op het huidige a dres opgeteld bij de inschrijfti jd (met een ma ximum van 5  
j a a r) en i n de regio Ams terdam gel dt de woonduur voor  doorstromers in plaats van de 
i ns chrijfti jd. Mede da ardoor  zijn de verschil len in opgebouwde wachttijd tussen star-
ters  en doorstromers i n de regio Ams terdam het grootst en in Rijnmond het kleinst. 

f iguur 2-4 Cumulatiev e v erdeling v an opgebouwde wachtti jd ( in jaren)  v an actie-

v en met aanbieding 
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3 De kritische woonconsument 
In advertentiesystemen kunnen woningzoekenden zelf woningen kiezen uit 

het aanbod. Welke eisen stelt de  woonconsument en in ho everre  is men be-

reid o m co ncessies te  do en o m sneller een woning te  vinden? 

3.1 De woningzoekende als consument 

Voor  de koms t van de adver tentiesystemen hadden woningzoekenden die ingeschre-
ven s tonden voor een s ociale huurwoning weinig te ki ezen. Bij i nschrijving mochten 
ze hun woonwensen opgeven en daarna moesten ze ma ar a fwachten welke woning ze 
a a ngeboden kregen en wa nneer. De bedenkers van het Delftse model vonden dit ou-
derwets  en pa ternalistisch. Door vrijkomende woningen te ga an a dverteren wilden zij 
woni ngzoekenden de mogelijkheid geven om zelf te ki ezen op welke woningen zij 
rea geren.  

Aa nva nkelijk werd de keuzevrijheid binnen a dvertentiesystemen ingeperkt door huur-
i nkomenstabellen en woningbezettingsnormen, die bepaalden welke woning ‘pas-
s end’ wa s voor wel ke woningzoekende. Na  een SEV-experiment in het toenmalige 
Knooppunt Arnhem Nijmegen werden deze passendheidscriteria in de mees te s ys-
temen vers oepeld of afgesc haft. 

De keuzevr ijheid binnen a dvertentiesystemen vergt van woningzoekenden dat zij zic h 
a c ti ef opstellen. Zij kunnen alleen een woning krijgen door keuzes te ma ken uit het 
a a nbod en op woningen te reageren. Er  wordt dus van hen verwacht dat zij zich als 
c ons ument gedragen. De huidige websites wa arop woningen worden gea dverteerd, 
ver tonen grote geli jkenissen met webwi nkels wa arin producten en diensten worden 
a a ngeboden. Het belangrijkste verschil  is dat de c onsument bij een a dvertentiesys-
teem voor  s ociale huurwoningen niet zeker  is dat hij krijgt wat hij kiest. Niet het 
pr i jsmechanisme bepaalt a an wie een woning wordt toegewezen, ma ar de rangorde-
c r i teria die i n het systeem worden gehanteerd.  

Hoewel  i n veel systemen ook sociale huurwoningen worden verloot, wordt het gros 
va n de s ociale huurwoningen toegewezen op grond van het wachtrijprincipe: wie de 
l a ngste wa chttijd heeft, komt als eerste a an de beurt. De benodigde wac httijd vari-
eer t per  woni ng en is mede a fhankelijk van de populariteit. Wie snel een woning wil, 
za l  genoegen moeten nemen met een mi nder populaire woning.  

Het i s  de vraag in hoeverre woningzoekenden bereid zijn om woonwensen i n te l eve-
ren om s neller  een woning te vinden. In dit hoofdstuk proberen we a ntwoord te ge-
ven op deze vraag.  

3.2 Hoe snel wil men verhuizen? 

De mees te woni ngzoekenden die het a fgelopen jaar op woningen hebben gereageerd 
wi l len op kor te termijn verhuizen: binnen een half jaar of een j aar. Dit geldt zowel 
voor  de a c tieven met a anbieding (68%) a ls de a ctieven zonder aanbieding (72%).  
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De pa s sief ingeschreven woningzoekenden hebben duidelijk mi nder haast. Een derde 
va n deze groep wil pas over  2  tot 5  j aar  verhuizen en nog eens een kwart wil in de 
komende 5  j aar niet verhuizen. De l aatste groep bestaat vooral uit woningzoekenden 
di e zi ch voor de zekerheid hebben ingeschreven. 

De wens  om s nel  te verhuizen hangt deels samen met de l eeftijd en de a chtergrond 
va n de woningzoekenden. Ac tieve zoekers vanaf 55 jaar willen mi nder vaak binnen 
een j a a r verhuizen dan jongere woningzoekenden. Binnen elke groep en l eeftijdscate-
gor i e wil een relatief groot deel van de allochtonen (met name niet-westerse) op kor-
te termi jn verhuizen. 

A an de woningzoekenden d ie n iet b innen vijf  jaar willen verhuizen zijn geen vragen 
gesteld  over hun verhuisredenen en woonwensen. De rest van d it hoofdstuk gaat 
daarom uitsluitend over de woningzoekenden d ie wel b innen vijf jaar willen verhuizen. 

Redenen om te verhuizen 

De dr i e bel angrijkste redenen voor woningzoekenden om te willen verhuizen zijn 1 ) 
de wens  om zel fstandig te ga an wonen; 2 ) de huidige woonruimte, die niet meer  aan 
de wens en vol doet; en 3) veranderingen in de s amenstelling van het huishouden. 

De verhui sredenen hangen sterk samen met de l eeftijd van de woningzoekenden. 
Voora l jonge woningzoekenden willen voor het eerst zelfstandig gaan wonen: zij zi jn 
de s ta r ters op de woningmarkt. Vervolgens willen woningzoekenden doorstromen om 
hun woonsituatie te verbeteren. Vooral in de leeftijd tussen 25 en 45  jaar vormen 
vera nderingen i n het huishouden (bijv. gezinsvorming of relatiebreuk) aanleiding om 
te verhuizen. Senioren vanaf 65 jaar willen relatief vaak verhuizen vanwege hun ge-
zondheid of (toekomstige) behoefte aan zorg. 

Onhoudbare situatie 

Om een i nsc hatting te kunnen geven van de urgentie van de verhuiswens is de res-
pondenten gevraagd te reageren op de volgende stell ing: A ls ik n iet heel snel (b innen 
nu en 3  maanden) een andere woning vind, dan ontstaat er voor mij een onhoudbare 
situatie. Ruim een kwa rt van de a ctieve zoekers is het (helemaal) eens met deze s tel-
l i ng. Bij a ctieve zoekers die vorig jaar geen a anbieding hebben gehad ligt het perc en-
ta ge wa t hoger  dan bij de actieve zoekers met a anbieding. Bij de woningzoekenden 
di e pa ssief ingesc hreven s taan is het aandeel dat op korte termijn in de problemen 
drei gt te komen veel kleiner: ongeveer  6%. Deze laatste groep heeft wel  een dringen-
de verhuiswens maar  heeft niet op woningen gereageerd, bijvoorbeeld omdat ze naar 
ei gen zeggen geen ka ns ma ken op een woning (zie paragraaf 4 .5).  

Al l ochtone woningzoekenden geven veel vaker a an i n een onhoudbare situatie terecht 
te komen a ls ze niet snel een woning vinden dan autochtonen. Dit verschil  zien we 
bi nnen elke groep woningzoekenden en ook als we vergelijken per l eeftijdscategorie. 
Bi nnen de groep allochtonen zijn het vooral woningzoekenden met een ni et-westerse 
a c htergrond en alloc htonen uit de eerst generatie die na ar eigen zeggen in de pro-
bl emen komen. Dit kan zowel te ma ken hebben met een s lec htere woningmarktposi-
ti e voor  allochtonen als met c ulturele versc hillen.  
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f iguur 3-1 Percentage actiev en met aanbiedin g die het eens  z i jn met de stel l ing 

“Als  ik  niet heel snel (binnen nu en 3 maanden)  een andere woning  v ind, dan 

ontstaat er voor mij een onhoud ba re s ituatie”, naar leefti jd en etniciteit  

 

Voor hoe lang zoekt men een woning? 

De ma te wa a r in woningzoekenden kieskeurig zijn bij het zoeken naar een woning, zou 
wel  eens  kunnen samenhangen met hoe l ang zij van plan zijn in die woning te bli jven. 
Da a rom is de woningzoekenden gevraagd hoe lang zij in de toekomstige woning den-
ken  te zul len wonen. Ongeveer een derde van hen kan geen a ntwoord geven op deze 
vra ag.  

De a ntwoorden van de overige respondenten lopen sterk uiteen. Ongeveer 10% ver-
wa c ht mi nder dan twee j aar in de woning te zullen wonen en nog eens een kwart 
twee tot vi j f j aar. Aa n de a ndere kant verwacht 1  op de 5  woningzoekenden meer  da n 
20  j a ar in de toekomstige woning te zullen wonen. Deze verwachtingen hangen s terk 
s a men met de l eeftijd.  

f iguur 3-2 Actiev en zonder aanbieding naar leefti jd en gewenste woonduur in 

hun toekomstige woning (ex cl. ‘weet niet’)  
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De mees te woni ngzoekenden onder de 35  jaar verwachten niet langer  dan 10 j aar in 
de toekoms tige woning te zullen bli jven. In deze l evensfase vinden veel veranderingen 
i n de  werk- en gezinssituatie van huishoudens plaats, die ook veranderingen in de 
woons ituatie mogelijk en/of noodzakelijk maken.  

Na  hun 35 ste zoeken steeds meer  woningzoekenden een woning voor langere ti jd 
(meer  da n 10  jaar). Dit geldt het mees t voor woningzoekenden tussen de 55 en 65 
j a a r, die een woning zoeken waar zij nog lang zelfstandig kunnen bli jven wonen. 

3.3 Eisen aan de woning 

I n de enquête zi jn enkele vragen opgenomen over de woonwensen van woningzoe-
kenden. Deze vragen zijn niet zozeer  bedoeld om te a chterhalen wel ke woningen de 
res pondenten het l iefst zouden willen, maar vooral om te onderzoeken aan welke 
ei s en woningzoekenden a an hun toekomstige woning stellen.  

De ei s en die woningzoekenden s tellen aan hun toekomstige woonruimte weerspiege-
l en de kenmerken van het huishouden. Hoe groter het huishouden, hoe meer  kamers 
en vi erkante meters gewenst worden. Hoe lager het i nkomen, hoe mi nder huur  men 
berei d is te betalen. Gezinnen willen vaker een eengezinswoning en een tuin dan al-
l eens taanden en stellen. Ouderen vinden het belangrijk dat de woning ges chikt is 
voor  s enioren en minder  validen.  

f iguur 3-3 Aanv ullende eisen aan de woning, naar leefti jd 

 

 

De woni ngzoekenden is gevraagd wat zij zelf vinden van hun eisenpakket, via de stel-
l i ng: De eisen d ie ik stel aan mijn  toekomstige woning zijn erg  hoog. De mees te res-
pondenten hebben daar  geen uitgesproken mening over. Veel  antwoorden met ‘neu-
tra al’ en ongeveer  evenveel woningzoekenden zijn het eens of oneens met deze s tel-
l i ng. Oudere woningzoekenden zijn het vaker eens  met de s telling dan jongeren.  
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Veel  ui tges prokener zijn de woningzoekenden over de s tell ing ‘Het is voor mij erg  
belangrijk om de best mogelijke woning te v inden’. Meer  dan 80% is het daarmee 
(hel ema al) eens. Ook hier geldt dit voor de oudere woningzoekenden sterker  dan 
voor  de j ongeren.  

Toc h zi jn de mees te woningzoekenden niet op zoek naar de ‘per fecte’ woning. Meer  
da n de hel ft is het eens met deze s tell ing: ‘Een woning hoeft n iet perfect te zijn om 
mij tevreden te maken’.  

3.4 Locatie van de woning 

Meer  da n twee op de dr i e woningzoekenden zoeken a lleen binnen de regio wa ar ze 
i nges chreven staan. Jongeren zoeken wat vaker i n a ndere regio’s dan oudere woning-
zoekenden, ma ar de verschil len zijn klein. 

Bi nnen de regio zoeken de mees te woningzoekenden in een beperkt aantal gemeen-
ten. Ongeveer  40% van de woningzoekenden heeft belangstelling voor  maar één ge-
meente en nog eens  c a. 20% voor twee gemeenten. Slec hts een klein deel van de 
woni ngzoekenden zoekt in meer  da n vier gemeenten.  

f iguur 3-4 Aantal gemeenten waarin actiev en zonder aanbieding zoeken, per 

regio 

 

 

Ook bi nnen de gemeenten zijn de mees te woningzoekenden kieskeurig wa t betreft de 
l oc atie.  Ongeveer twee derde wil alleen in bepaalde wijken of buurten wonen. 

De res pondenten is gevraagd aan te geven i n hoeverre ze diverse a specten van de 
l oc atie van hun toekomstige woning belangrijk vinden. De mees te woningzoekenden 
bl i jken vooral de kenmerken van de buurt (heel) belangrijk te vi nden. Dit geldt zowel 
voor  s ociale als fysieke kenmerken. Ook vindt meer  dan driekwart het van belang of 
de buurt een goede of s lechte na am of. Maar het buurtaspect dat er  het mees t uit-
s pr ingt is de veil igheid: 9  van de 10  woningzoekenden vindt dit (heel) belangrijk.  
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f iguur 3-5 Aandeel v an de woningzoeken den dat bepaalde aspecten v an de loca-

tie (heel)  belangrijk  v indt, per groep 

 

Veel  mi nder  woningzoekenden hec hten bij de locatie van hun toekomstige woning 
een groot bel ang a an de a fstanden die zij moeten a fleggen tot het c entrum, werk of 
opl eiding en vrienden of familie. Wel vinden vier van de vijf woningzoekenden de 
a fs tanden tot voorzieningen als winkels, scholen en rec reatie belangrijk. 

Er  zi j n duidelijke l eeftijdsversc hillen waar te nemen i n de ma te wa arin woningzoeken-
den de di verse aspec ten van de locatie belangrijk vinden. Op el k a spect s coren de 
s eni oren vanaf 65 j aar  het hoogst, met a ls ( logisc he) uitzondering de a fstand tot werk 
of s tudie. Hoewel de meerderheid van de j ongeren de kenmerken van de buurt en de 
a fs tand tot voorzieningen (heel) belangrijk vindt, l iggen de perc entages duidelijk lager 
da n bij oudere woningzoekenden. Dat geldt niet voor  de afstand tot het c entrum en 
vr i enden of familie, waarop vooral woningzoekenden tussen 35 en 55  jaar laag sco-
ren. 

3.5 Bereidheid om woonwensen in te leveren 

Woni ngzoekenden kunnen hun kans om s nel een woning te krijgen vergroten door 
mi nder  kieskeurig te zi jn bij het zoeken naar  een woning. Da arom zou j e verwachten 
da t woni ngzoekenden die snel willen verhuizen en/of in een onhoudbare situatie 
drei gen te komen a ls ze niet s nel verhuizen, minder  eisen stellen aan hun toekomstige 
woni ng dan woningzoekenden die mi nder haast hebben. Afgaande op de eisen die de 
res pondenten in de enquête hebben opgegeven, l i jkt dit maar  ten dele het geval te 
zi j n. Woningzoekenden die met s poed een woning zoeken, zijn wat mi nder kieskeurig 
a l s het gaat om het woningtype en de buurt en s tellen minder a anvullende eisen, 
ma a r  de versc hillen met a ndere woningzoekenden zijn vrij klein. Ook vinden woning-
zoekenden die s nel willen of moeten verhuizen het bijna net zo vaak als andere wo-
ni ngzoekenden belangrijk om de bes t mogelijke woning te vi nden. Kennelijk proberen 
ook woni ngzoekenden die haast hebben om binnen de beperkte keuzeruimte die ze 
hebben hun woonkeuzes te optimaliseren.  
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De woni ngzoekenden is ook rechtstreeks gevraagd of ze bereid zijn om te verhuizen 
na a r  een woning die niet a an al hun woonwensen voldoet, als ze daardoor  sneller 
zouden kunnen verhuizen. Slechts een klein deel van de woningzoekenden zegt on-
omwonden da artoe bereid te zi jn, variërend van 11% van de passief ingeschreven 
woni ngzoekenden tot 30% van de a ctieven zonder  aanbieding. Een veel groter  (ca. 
40% i n el ke groep) is ‘misschien’ bereid om woonwensen op te geven om s neller te 
kunnen verhuizen.  

De berei dheid om te verhuizen naar  een woning die niet a an alle wensen voldoet is 
s terk a fhankelijk van de leeftijd en de termijn waarop men wi l verhuizen. Naarmate 
woni ngzoekenden j onger  zijn, zi jn zij vaker bereid om woonwensen op te geven om 
s nel ler een woning te vinden. En binnen de leeftijdsgroepen zijn woningzoekenden 
di e bi nnen een half j aar willen verhuizen en/of in een onhoudbare situatie terec ht 
drei gen te komen veel vaker  bereid om woonwensen op te geven dan woningzoeken-
den di e voorlopig niet willen verhuizen.  

f iguur 3-6 Percentage actiev en zonder aanbieding die (misschien)  bereid z i jn om 

te v erhuizen naar een woning die niet aan alle woonwensen v oldoen, naar leef-

ti jd en gewenste v erhuistermijn 

 

Vervol gens is doorgevraagd naar de kenmerken wa arop men eventueel wel  bereid is 
de woonwens en aan te passen en op welke kenmerken men de woonwensen absoluut 
ni et wi l  inleveren.  

De woni ngzoekenden blijken relatief vaak bereid tot c ompromissen a ls het gaat om 
het woni ngtype en de grootte van de woning. Minder  woningzoekenden zijn bereid 
hun wens en ten a anzien van de huurprijs en de l ocatie of de buurt a an te pa ssen. 
Da a rbij valt op dat allochtonen vaker bereid zijn om hun locatie- of buurtvoorkeur  op 
te geven da n a utochtone woningzoekenden. Dit is ook in eerder  onderzoek van Re-
gi oplan naar voren gekomen als een van de verklaringen voor het feit dat allochtonen 
va ker  terec htkomen in mi nder populaire c oncentratiewijken5.  

5 Bos , J., Level ing, D., Mateman, S., Renooy, P. (2005). Concentratie door verdel ing? Een onder-

zoek naar effecten van woonruimteverdel ing op etnische segregatie. Amsterdam: Regioplan. 
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f iguur 3-7 K enmerken waarop  actiev en zonder aanbieding ev entueel wel of  ab-

soluut niet bereid z i jn om hun woonwensen aan te passen om daardoor sneller te 

kunnen v erhuizen 

 

 

Ten s l otte is de woningzoekenden gevraagd te reageren op de s tell ing: Snel een wo-
ning vinden is voor mij belangrijker dan de kenmerken van de woning of de buurt. 
Sl ec hts een op de drie a ctieven zonder  aanbieding is het eens  met deze s tell ing en 
mi nder  dan een kwart van de a ctieven die wel  een aanbieding hebben gehad. Uiter-
a a rd ondersc hrijven woningzoekenden die s nel willen of moeten verhuizen deze stel-
l i ng relatief vaak. Dit geldt ook voor jonge woningzoekenden en a llochtonen. 

3.6 Conclusies 

Ui t di t hoofdstuk komt het beel d naar voren van de woningzoekende als kritische 
woonc onsument. Ondanks de korte termijn waarop de mees te (ac tieve) woningzoe-
kenden zouden willen verhuizen, nemen ze geen genoegen met el ke woning die voor -
bi j  komt. Dit geldt ook voor veel woningzoekenden die naar eigen zeggen in een on-
houdba re situatie dreigen te komen. Toch is de bereidheid om c oncessies te doen 
groter  na armate de verhuiswens dringender  is. Ook de leeftijd speelt een belangrijke 
rol . Ouderen zoeken een woning voor langere ti jd dan jongeren en zijn veel kritischer 
bi j  het zoeken naar een woning.  

De mees te woni ngzoekenden zoeken s pecifiek in bepaalde buurten binnen één ge-
meente. De vei l igheid van de buurt vinden zij het belangrijkste kenmerk van de buurt.  
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4 Zoeken en reageren 
Om een wo ning te  kunnen vinden mo eten woningzoekenden zelf zoeken 

binnen het aanbod en reageren o p advertenties. Hoe g aan ze  daarbij te  werk? 

4.1 Van woningkrant naar zoeksysteem 

Het zoeken na a r een woning via een a dver tentiesysteem i s anno 2014 niet meer  het-
zel fde als 20 jaar  geleden. In de jaren negentig konden woningzoekenden het a anbod 
beki j ken in een woningkrant of huis-aan-huisblad en moes ten ze een keuze ma ken op 
ba s is van de s ummiere i nformatie in de a dver tenties. Om op een woning te reageren 
moes ten woningzoekenden een woonbon invullen en opsturen. Soms konden ze ook 
tel efonisc h of aan de balie bij een woonc onsulent een reactie plaatsen.  

De opkoms t van i nternet bracht nieuwe mogelijkheden. Rond 2000 kwamen onder 
meer  i n Utrec ht en Haaglanden de eerste a dvertentiesystemen op internet, die al snel 
na volging kregen in de rest van Nederland. I n de a dvertenties op deze websites kon-
den c orporaties veel meer  informatie kwijt over de woning en de woonomgeving, 
i nc lusief foto’s en plattegronden. Daarnaast boden de zoeksystemen op internet meer  
mogel i jkheden voor woningzoekenden om s nel woningen uit het a anbod te s electeren 
di e a a n hun zoekcriteria voldoen. Al s nel reageerden meer  woningzoekenden via in-
ternet da n via de woningkrant.  

De ni euws te generatie zoeksystemen bieden woningzoekenden diverse functionalitei-
ten om het zoeken na ar een woning ma kkelijker te ma ken. Zo kunnen woningzoeken-
den hun zoekc riteria opslaan, wa ardoor  ze bij het a anbod alleen woningen te zien 
kr i jgen die passen bij hun woonwensen. Verder kunnen woningzoekenden ervoor 
ki ezen om via e-mail geattendeerd te worden op woningen die a an hun zoekcriteria 
vol doen. De woningkrant is in sommige gebieden a fgeschaft, waardoor het ook moge-
l i jk is geworden om dagelijks nieuw a anbod te a dverteren. 

Ten ti j de van het veldwerk werd het woningaanbod In de drie onderzoeksregio’s we-
kel ijks gea dverteerd via aanbodsites die tot de ‘state of the a rt’ va n Nederland beho-
ren. Di t hoofdstuk s chetst een beeld van de ma nier  waarop woningzoekenden gebruik 
ma ken va n deze a dvertentiesystemen.  

4.2 Informatie 

Om opti ma al gebruik te kunnen ma ken van het systeem, hebben woningzoekenden 
kenni s nodig over de werking ervan. Alle respondenten die i ngeschreven staan voor 
een huurwoning is gevraagd op welke ma nier (en) zij informatie hebben gekregen  
over  de werki ng van het s ysteem. De a ntwoorden staan per groep respondenten in 
ta bel  4 -1.  

De webs i te is ver reweg de mees t gebruikte bron van informatie voor woningzoeken-
den en da n met na me de s c hriftelijke informatie. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. 
De vi deo’s  met uitleg, die ook op de websites te vinden zijn, worden door veel minder  
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woni ngzoekenden bekeken; nog het mees t (11%) door a ctieve allochtonen uit de eer -
s te generatie. Folders en de algemene voorwaarden worden veel minder  vaak gelezen 
da n de webs ite. Ouderen maken nog het meest gebruik van folders. 

Ongeveer  één op de ti en woningzoekenden in elke groep heeft uitleg gekregen over 
de werki ng van het s ysteem van een c orporatiemedewerker. Veel  vaker  heeft men 
bekenden (vrienden, familie, c ollega’s) geraadpleegd. Bij j ongeren is dit verschil  het 
mees t extreem: ongeveer  de helft van de a ctieve woningzoekenden tot 25 j aar heeft 
ui tl eg gekregen van bekenden (bijvoorbeeld hun ouders). Allochtonen ma ken vaker 
gebrui k van de informatie van familie en vrienden dan a utochtone woningzoekenden.  

Een kl ei n deel van de respondenten zegt geen informatie te hebben gekregen over  de 
werki ng van het systeem. Bij de pa ssief ingeschreven woningzoekenden is dit percen-
ta ge het hoogst. 

tabel 4-1 Informatieb ro n ne n ov er de werking v an het sy steem  

 Passief  
ingeschreven 

Actief zonder 
aanbieding 

Actief met  
aanbieding 

Informatie gelezen op website 63% 74% 75% 

Video's met uitleg bekeken 3% 8% 9% 

Folders gelezen 10% 11% 10% 

Algemene voorwaarden gelezen 10% 17% 19% 

Uitleg gekregen van corporatie 8% 11% 12% 

Uitleg gekregen van bekende 25% 35% 26% 

Op een andere manier 5% 4% 4% 

Geen informatie gekregen 17% 12% 11% 

 

Al s  we de perc entages in tabel 4 -1 uitsplitsen per regio, dan zien we nauwelijks ver-
s c hil len tussen de drie s ystemen. Wel zijn er  in Haaglanden meer  a ctieve woningzoe-
kenden (12%) die de video’s met ui tleg hebben bekeken dan in de a ndere regio’s (ca. 
7%).  

Kennis van de spelregels 

De mees te woni ngzoekenden vinden dat ze goed op de hoogte zijn van de s pelregels 
di e gel den binnen het systeem. Vooral de a ctieve woningzoekenden, en da arbinnen 
met na me degenen di e het afgelopen jaar een a anbieding hebben gehad, zijn die 
meni ng toegedaan. Er zijn wat dit betreft wel verschil len tussen de systemen (zie 
fi guur 4-1).  

De s tel l ing ‘Ik ben goed op de hoogte van de spelregels van het systeem’ wordt i n 
Ha a glanden en Rijnmond binnen elke groep respondenten door meer  woningzoeken-
den ondersc hreven dan in de regio Amsterdam. Dit geldt ook voor de stelling ‘Ik weet 
precies hoe bepaald wordt wie een woning a ls eerste krijgt aangeboden.’ I n el ke regio 
zi j n overigens veel mi nder woningzoekenden het met deze s telling eens dan met de 
vor i ge. Da arbij zi jn grote verschil len tussen leeftijdsgroepen. 
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De mees te woni ngzoekenden vinden het niet moeilijk om via het systeem te zoeken 
na a r  woningen. Alleen in de regio Ams terdam zijn er  ongeveer  evenveel voor- en te-
gens ta nders van de s tell ing ‘Ik v ind het moeilijk om te zoeken naar woningen’. Daarbij 
zou een rol  kunnen spelen dat de website van WoningNet Ams terdam i n de periode 
vóór  de enquête te ma ken had met tec hnische problemen, waardoor woningzoeken-
den ni et a lle functionaliteiten konden gebruiken. 

Woni ngzoekenden die het a fgelopen jaar  wel gereageerd hebben op advertenties 
ma a r  geen a anbieding hebben gehad, geven relatief vaak aan moeite te hebben met 
het zoeken vi a het systeem. I n alle regio’s en alle groepen respondenten vinden al-
l oc htonen het vaker moeilijk om te zoeken dan autochtonen, ma ar de verschillen zijn 
beperkt.  

f iguur 4-1 Actiev en met aanbiedin g die het (helemaal)  eens  z i jn met de stel l ing 

 

4.3 Bekijken van het woningaanbod 

Om op reguliere wijze een woning te kunnen vinden moeten woningzoekenden zelf 
een keuze ma ken uit het a anbod van gea dverteerde woningen. De woningzoekenden 
di e het a fgelopen j aar op woningen hebben gereageerd hebben logischerwijs (bijna) 
a l lemaal ook het woningaanbod op de website van het systeem bekeken. Bij de wo-
ni ngzoekenden die passief ingeschreven staan is dit minder  vanzelfsprekend. Toc h 
zegt twee derde va n de respondenten uit deze groep dat zij het a fgelopen j aar  wel 
eens  het a a nbod op de website hebben bekeken.   

De bel a ngrijkste moti even voor de overige woningzoekenden om het a anbod niet te 
beki j ken zijn: 1 ) dat zij geen haast hebben om te verhuizen (57%);  en 2) dat zij geen 
ka ns  maken op een woning waar zij belangstell ing voor hebben (12%).  

In  de rest van deze paragraaf laten we de woningzoekenden d ie het aanbod op de 
website het afgelopen jaar n iet bekeken hebben buiten beschouwing. 
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f iguur 4-2 S creenshot v an het woningaanb o d op Woonnet H aaglanden, 2013 

 

 

Tijdsbesteding 

I n 2013 werd het woningaanbod in alle drie de regio’s wekelijks op de website gepu-
bl i ceerd. Om geen adver tenties te missen, moesten de woningzoekenden dus elke 
week het a a nbod bekijken. 

De meerderhei d van de woningzoekenden die het a fgelopen jaar  op woningen hebben 
gerea geerd, bekijkt het woningaanbod ten minste één keer  per week. Di t geldt voor  
rui m 60% van de a ctieven die geen aanbieding hebben gehad en driekwart van de 
a c ti even die wel een woning aangeboden hebben gekregen. Va n de i ngeschreven 
woni ngzoekenden die het a fgelopen j aar  geen reac ties hebben uitgebracht maar wel  
het a a nbod hebben bekeken, bekijkt slec hts één op de vijf het a anbod wekelijks. Bin-
nen el ke groep respondenten zijn het de woningzoekenden in de regio Amsterdam die 
het a a nbod het vaakst bekijken en de woningzoekenden in Ha aglanden het minst 
va a k. 

De ma te wa a r in woningzoekenden het a anbod bekijken, hangt sterk samen met de 
termi j n wa arop men wil verhuizen. Hoe sneller  men wil verhuizen, hoe vaker men het 
a a nbod bekijkt.  
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f iguur 4-3 Aandeel woningzoeke nde n dat het aanbod minstens  eens  per week 

bekijkt, per groep 

 

 

I n mi ndere ma te geldt hetzelfde voor de ti jd die men (per  keer) besteedt aan het 
beki j ken van het woningaanbod op de website. Naarmate men s neller  wil verhuizen is 
men l a nger  bezig met het bekijken van a dvertenties.  

De (ei gen i nschatting van de) ti jdsbesteding loopt sterk uiteen (zie figuur 4-4). De 
mees te woni ngzoekenden die het a fgelopen jaar a ctief wa ren, zijn per  keer tussen 5  
mi nuten en een ha lf uur bezig. Woningzoekenden met een l a ag inkomen en/of oplei-
di ng en a llochtonen besteden relatief veel ti jd a an het bekijken van het aanbod. 

f iguur 4-4 Tijdsbestedin g aan het bekijken v an het aanbod op de webs ite per 

keer, per groep respondente n 

 

Mening van woningzoekenden 

Wa t vinden de woningzoekenden zelf van de hoeveelheid ti jd die zij i nvesteren in het 
zoeken na ar een woning? Om dit te onderzoeken is een a antal stell ingen voorgelegd. 

De s tel l ing ‘Ik besteed weinig ti jd aan het zoeken naar woningen ’ kan alleen op bijval 
rekenen va n passief ingeschreven woningzoekenden: 40% van deze groep responden-
ten i s  het ermee eens . Va n beide groepen a ctieven vindt slechts ongeveer  15% dat ze 
wei ni g ti jd investeren i n de zoektocht naar een woning. Naarmate woningzoekenden 
s nel ler willen verhuizen, zijn ze het va ker oneens met deze s tell ing. 
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Des ondanks vinden de meeste woningzoekenden het zoeken naar een woning de ti jd 
en moei te wa a rd. Slec hts 6% van de woningzoekenden is het eens  met de s telling 
‘Zoeken naar woningen is zonde van mijn ti jd ’.  

Ongeveer  de hel ft van de woningzoekenden vindt het zelfs leuk om te zoeken naar 
woni ngen, getuige de reacties op een s tell ing met deze s trekking. Ook zijn er  ma ar 
wei ni g woningzoekenden (ruim 10%) die moeite hebben om voldoende tijd te vi nden 
voor  het zoeken naar woningen.  

4.4 Selecteren 

Bi nnen het woningaanbod dat op de website getoond wordt, kunnen woningzoeken-
den na dere selec ties ma ken door bepaalde kenmerken aan of uit te vinken. Bij het 
s el ec teren van adver tenties uit het a anbod letten de woningzoekenden vooral op de 
huurprijs, de woonplaats/gemeente en het a antal kamers. De oppervlakte en de wi jk 
worden mi nder  vaak gebruikt om het a anbod te fi lteren.  

Al s  de woningzoekenden geselecteerde woningen a anklikken kunnen ze de a dverten-
ti es  openen en uitgebreide i nformatie bekijken, inclusief foto’s en plattegronden. 
Va nzel fsprekend l etten de a ctieven daarbij op de kenmerken van de woning. Twee 
derde va n de woningzoekenden besteedt aandacht aan de foto’s van de woning, ter -
wi j l  een derde (ook) plattegronden bekijkt. Ongeveer de helft van de woningzoeken-
den l et op de voorwaarden die gelden voor de woning en/of de beschikbare informa-
ti e over  de ka ns om de woning te kr ijgen (zie 5 .3).  

Het a a ntal a dvertenties dat woningzoekenden bekijken voor zij een keuze ma ken, 
l oopt sterk uiteen. Gemiddeld bekijken woningzoekenden die het a fgelopen jaar  actief 
wa ren ongeveer  10 a dvertenties voor zij een besluit nemen. Een klein deel (ca. 8%) 
beki j kt meer  dan 50 a dvertenties voordat de keuze wordt gema akt. Het grootste deel 
va n deze groep wil binnen een half jaar verhuizen. 

Hulpmiddelen 

De webs i tes wa arop het woningaanbod wordt geadverteerd bieden woningzoekenden  
di verse hulpmiddelen bij het zoeken.  

I n de eers te plaats kunnen woningzoekenden op de website hun woonwensen op-
s l aan, waardoor ze in hun persoonlijke woningaanbod alleen die woningen te zien 
kr i jgen die a an hun woonwensen voldoen. In de regio Amsterdam maakt ruim 85% 
va n de a c tieve woningzoekenden gebruik van deze mogelijkheid. I n Ha aglanden heeft 
bi j na 60% ‘een zoekopdracht geplaatst’(zoals het da ar wordt genoemd) en i n Rijn-
mond c a . 65%. I n alle drie de regio’s l iggen de percentages bij de passief ingeschreven 
woni ngzoekenden ongeveer  20% lager dan bij de a ctieven. 
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f iguur 4-5 S creenshot zoekopdrach t Woonnet Rijnmond, 2013 

 

 

I n de regi o Ams terdam en Ri jnmond kunnen woningzoekenden er  ook voor kiezen om 
vi a  e-mail geattendeerd te worden op woningadvertenties die voldoen aan de opge-
geven woonwensen. I n de regio Ams terdam heeft ongeveer  de helft van de passief 
i nges chrevenen, twee derde van de actieven zonder a anbieding en driekwart van de 
a c ti even met a anbieding een abonnement op Digizine. I n Rijnmond heeft een kwa rt 
va n pa ssief ingeschrevenen een abonnement op de Woonkrant-op-maat en tussen de 
35% en 40% va n de actieven. 

Bi j  het zoeken naar woningen kunnen woningzoekenden ervoor kiezen om eerst een 
s el ec tie van adver tenties te bewaren voordat ze kiezen op wel ke woningen ze willen 
rea geren. In Haaglanden ma akt c a. 80% van de woningzoekenden (soms of vaak) ge-
brui k van de mogelijkheid woningen eerst als ‘favorieten’ op te s laan. I n de regio Am-
s terdam ma akt ruim de hel ft van de woningzoekenden wel eens gebruik van de moge-
l i jkheid om a dvertenties te bewa ren, in Rijnmond ongeveer  twee derde.  
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f iguur 4-6 S creenshot v an bewaarde woningen, WoningNet Amsterdam, 2013 

 

Keuzestress 

I n de bel eidsdiscussie over woonruimteverdeling worden keuzevrijheid en het kunnen 
ki ezen uit een groot aanbod positief gewaardeerd. Dit is in l i jn met de kl assieke ec o-
nomi s che theorie, die stelt dat consumenten goed in staat zijn om versc hillende op-
ti es  met el kaar te vergelijken en da aruit een keuze te ma ken die het bes te past bij 
hun voorkeuren, ongeacht het a antal opties dat zij voorgeschoteld krijgen. Sociaal-
ps yc hologen menen daarentegen dat c onsumenten een beperkte capaciteit hebben 
om i nformatie te verwerken en da ardoor bij een groot aanbod in de wa r kunnen raken 
of l a st krijgen van keuzestress.  

Woni ngzoekenden in de drie onderzochte regio’s l i jken wei nig last te hebben van keu-
zes tress. Over  het algemeen zijn zij het niet eens met s tell ingen waarin wordt gesug-
gereerd da t zij moeite hebben om te ki ezen uit het a anbod ( ‘Er worden zoveel wonin-
gen aangeboden om uit te kiezen dat ik vaak in de war raak’ en ‘Hoe meer ik te weten 
kom over de woningen, hoe moeili jker het is om te kiezen’). Dit geldt het sterkst voor  
hoog opgel eiden en autoc htonen, maar ook de mees te l aag opgeleiden en a llochto-
nen zeggen wei nig moeite te hebben met kiezen.  

De mees te woni ngzoekenden menen dus goed in staat te zijn om een keuze te ma ken 
ui t het a a nbod, op basis de informatie uit de a dvertenties. Ruim de hel ft zou zelfs 
wi l len dat i n de a dvertenties meer  i nformatie stond. 
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4.5 Reageren 

Het a a ntal woningen wa arop woningzoekenden reageren loopt sterk uiteen. Ruim een 
kwa rt van de woningzoekenden die het a fgelopen jaar a ctief zi jn geweest, heeft op 
mi nder  dat vijf woningen gereageerd. Daar  staat tegenover  dat ca. 16% op meer  dan 
50  woni ngen heeft gereageerd. Het gemiddelde l igt rond de 10  woningen per j aar.  

Het a a ntal reacties per  woningzoekende hangt s amen met zowel de leeftijd als de 
termi j n wa arop men wil verhuizen. Twee derde van de 65-plussers die het a fgelopen 
j a a r actief waren, heeft op mi nder dan vijf  woningen gereageerd, terwijl  het aantal 
rea c ties onder de a ctieven tot 45 jaar  veel s terker uiteenloopt. Deze verschil len wor-
den deel s  verklaard door het feit dat veel ouderen minder  haast hebben met verhui-
zen da n j ongere woningzoekenden. Maar  ook binnen de groep woningzoekenden die 
bi nnen een half jaar wil len verhuizen, hebben relatief weinig ouderen op veel wonin-
gen gerea geerd. 

f iguur 4-7 Actiev en zonder aanbieding , naar leefti jd en aantal reacties  

 

 

Motieven 

Om het rea c tiegedrag van woningzoekenden beter te kunnen begrijpen is de respon-
denten di e wei nig of j uist veel reageren gevraagd naar hun motieven. 

De mees t genoemde reden om hel ema al niet te reageren op woningen is simpelweg 
da t men nog ni et wil verhuizen. Ongeveer de helft van de passief ingeschreven wo-
ni ngzoekenden geeft deze reden op. Evenzo is voor ongeveer een op vijf  woningzoe-
kenden di e wel op enkele woningen hebben gereageerd de belangrijkste reden om 
wei ni g te reageren dat ze geen ha ast hebben met verhuizen.  

Er  zi j n ook woningzoekenden die (nog) niet of nauwelijks gereageerd hebben omdat 
zi j  op dit moment geen ka ns maken op een woning die zij zouden willen huren. Deze 
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reden wordt het mees t (28%) genoemd door a ctieven die nog geen aanbieding heb-
ben geha d.  

Ac ti even die wel een a anbieding hebben gehad noemen vaak (43%) als reden om wei -
ni g te rea geren dat er  geen woningen worden a angeboden die zij zouden willen hu-
ren. Bi nnen deze groep respondenten wordt deze reden vaker genoemd naarmate de 
l eefti jd vorder t. Maar l iefst 55% van de 65-plussers geeft aan op wei nig woningen te 
rea geren, omdat er  weinig woningen worden aangeboden waar zij belangstelling voor 
hebben. 

Sommi ge woningzoekenden zouden wel  (meer ) willen reageren, ma ar worden daarbij 
bel emmerd door de voorwaarden die i n de a dvertenties vermeld staan. Dit geldt voor 
7  à  10% va n de woningzoekenden.  

tabel 4-2 Motiev en om niet of  weinig te reageren 

 Passief 
ingeschreven 

Actief zonder 
aanbieding 

Actief met 
aanbieding 

Wil  niet/geen haast met verhuizen 52% 21% 21% 

Geen/weinig kans op een woning die ik wil 14% 28% 13% 

Geen/weinig woningen aangeboden die ik wil 11% 26% 43% 

Voldoe bij geen/weinig woningen aan voorwaarden 7% 10% 8% 

Niet in de gelegenheid (vaker) te reageren 3% 5% 2% 

Andere reden 12% 11% 13% 

 

Ook de woni ngzoekenden die op veel (meer  dan 50) woningen hebben gereageerd is 
gevra agd naar hun beweegredenen. Voor ongeveer  de helft van deze groep is de be-
l a ngrijkste reden om va ak te reageren dat ze veel haast hebben om te verhuizen. 
Da a rnaast geeft ongeveer een derde aan dat ze hopen meer  kans te ma ken op een 
woni ng door op veel te reageren. 

Hoe kiezen woningzoekenden? 

Vol gens  de l iteratuur over  marketing kunnen verschil lende consumentenstijlen wor -
den ondersc heiden, op basis van de ma nier wa arop c onsumenten keuzes ma ken. 
Sommi ge c onsumenten zijn perfec tionistisch en doen erg hun best om de a llerbeste 
keuze te ma ken, a ndere kiezen s neller en meer  op gevoel. Dit kan per  persoon, ma ar 
ook per  product verschil len. Iema nd kan erg perfec tionistisch zijn bij het kiezen van 
een tel efoon, ma ar minder  bij het kopen van kleding, of a ndersom. Hoe is dat bij het 
zoeken na ar een woning? Om dat te onderzoeken is de respondenten gevraagd te 
rea geren op een a antal stellingen. 

De mees te woni ngzoekenden vinden dat ze erg hun best doen om optimale keuzes te 
ma ken bij het reageren op woningen. De stellingen ‘Bij het reageren op woningen 
probeer ik steeds de a llerbeste keuze te maken ’ en ‘Ik doe erg  mijn best om woningen 
te kiezen d ie zo  goed mogelijk aan mijn  wensen voldoen ’ worden beide ondersc hreven 
door  83% van de a ctieven zonder a anbieding en 89% van de a ctieven zonder  aanbie-
di ng. Da arbij zi jn nauwelijks versc hillen waarneembaar tussen jongeren en ouderen, 
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tus s en autochtonen en allochtonen en tussen woningzoekenden die s nel willen ver -
hui zen en woningzoekenden die minder  haast hebben. 

Vers c hillen zijn er  wel bij de volgende stelling: Ik maak snel keuzes, waarbij ik vaak de 
eerste de beste woning kies d ie goed genoeg li jkt. Een op de drie a ctieven zonder 
a a nbieding is het met deze s telling (helemaal) eens en 28% van de a ctieven met a an-
bi eding. In beide groepen zijn jongeren, allochtonen en woningzoekenden die binnen 
een ha l f jaar willen verhuizen het relatief vaak eens met de s telling. Dit geldt ook 
voor  de s telling: ‘Ik reageer meestal op gevoel, zonder u itgebreid de woningadverten-
ties te lezen.’ Twee derde va n de a ctieven zonder  aanbieding en driekwart van de 
a c ti even met a anbieding is het (helemaal) niet eens met deze s telling. 

4.6 Veranderingen in het reactiegedrag 

Het rea c tiegedrag van woningzoekenden is geen statisch gegeven. Woningzoekenden 
kunnen i n de l oop der ti jd op meer, minder  of andere woningen gaan reageren dan 
voorheen. I n tabel 4 -3 is per  groep respondenten weergegeven hoeveel procent het 
a fgel open j aar  zijn gedrag heeft veranderd ten opzichte van de j aren ervoor en op 
wel ke ma nier. Bij woningzoekenden die mi nder dan een jaar staan ingeschreven, is dit 
ni et a a n de orde.  

tabel 4-3 Veranderin ge n in reactiegedra g t.o.v . v orig jaar 

 Passief  
Ingeschreven 

Actief zonder 
aanbieding 

Actief met  
Aanbieding 

Op meer woningen gereageerd n.v.t. 37% 49% 

Op minder woningen gereageerd 49% 27% 20% 

Op andere woningen gereageerd n.v.t. 33% 42% 

Minder dan 1 jaar ingeschreven 19% 16% 7% 

 

Pa s sief ingeschreven woningzoekenden kunnen alleen minder  zijn gaan reageren; 
ongeveer  de hel ft van hen heeft dat gedaan. Va n beide groepen a ctieven heeft het 
groots te deel  het afgelopen jaar op meer  woningen gerea geerd dan voorheen, ma ar 
ook een a a nzienlijk deel op mi nder woningen. Een op de drie a ctieven zonder  aanbie-
di ng heeft op a ndere woningen gereageerd dan in voorgaande jaren, tegen ruim 40% 
va n de a c tieven met a anbieding. 

De mees t genoemde reden om vaker te ga an reageren is dat de woningzoekenden 
meer  ha a st hebben gekregen om te verhuizen. Dit geldt voor bijna driekwart van de 
a c ti even zonder aanbieding en twee derde van de a ctieven met a anbieding. Respec-
ti evelijk een kwart en een derde van deze groepen reageert vaker, omdat ze nu meer  
ka ns  maken op een woning. Minder genoemde motieven zijn: dat men mi nder kritisch 
i s  geworden bij het zoeken (7%); dat het woningaanbod is veranderd (5%) of dat de 
regel s veranderd zijn (4%). 

Woni ngzoekenden die minder vaak  zi jn gaan reageren, doen dat om uiteenlopende 
redenen (zi e tabel 4 -4). Meer  dan de helft van de passief i ngeschreven woningzoe-
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kenden heeft de rea ctiefrequentie vermindert, omdat zij nu mi nder haast hebben om 
te verhuizen. Daarnaast denkt een kwart van deze groep weinig kans te ma ken op een 
door  hen gewilde woning.  

Door  a c tieve woningzoekenden wordt de negatieve inschatting van de eigen kansen 
het mees t genoemd. De vermi nderde urgentie om te verhuizen komt bij hen op de 
twee pl a ats. Daarnaast is ca. 20% van de actieven mi nder gaan reageren omdat ze 
kr i tischer  zijn geworden bij het zoeken. Eveneens een vijfde geeft a an dat het wo-
ni ngaanbod is veranderd en nog eens één op de tien zegt dat de regels zijn veranderd. 

tabel 4-4 Redenen v an woningzoeke nd en om minder v aak te reageren 

 Passief  
ingeschreven 

Actief zonder 
aanbieding 

Actief met  
Aanbieding 

Minder haast om te verhuizen 57% 33% 30% 

Weinig kans maak op woningen die ik wil 25% 52% 44% 

Kri ti scher geworden bij het zoeken 11% 18% 21% 

Het woningaanbod is veranderd 7% 17% 24% 

De regels zi jn veranderd 10% 11% 12% 

Andere reden 20% 18% 22% 

 

Va n de a c tieve woningzoekenden die op een ander soort woningen  zi jn gaan reageren 
hoopt c a . 60% dat zij hierdoor sneller  een woning kunnen vinden. Daarnaast geeft 
rui m 40% als reden op dat hun persoonlijke omstandigheden veranderd zijn en bijna 
30% da t hun woonwensen veranderd zijn. Ook zegt een a anzienlijke groep dat ze op 
a ndere woningen reageren, omdat ze nu meer  kans maken op een ‘betere’ woning: 
27% va n de a ctieven met a anbieding geeft dit a an, tegen 18% van de actieven zonder 
a a nbieding. Dit duidt erop dat s ommige woningzoekenden kritisc her worden naarma-
te ze meer  ka ns  gaan ma ken. Ten slotte zegt ongeveer 13% van de a ctieven dat ze op 
a ndere woningen zijn gaan reageren, omdat het woningaanbod veranderd is. 

De woni ngzoekenden die op een a nder  soort woningen zijn gaan reageren is ook ge-
vra agd naar  de verschil len tussen de woningen waarop ze het a fgelopen j aar gerea-
geerd hebben en de woningen wa arop ze daarvoor reageerden. De mees te ac tieven 
di e op een a nder s oort woningen reageren hebben de buurt of gemeente waarin ze 
zoeken a a ngepast (70%). De overige kenmerken die zijn voorgelegd (woningtype, 
grootte en huurprijs) zi jn elk door ongeveer  de helft van deze a ctieven a angepast. 

4.7 Conclusies 

Het l i jkt erop dat de mees te woningzoekenden goed overweg kunnen met de hui dige 
a dver tentiesystemen. Weinig woningzoekenden vinden het moeili jk om te zoeken of 
hebben l ast van keuzestress. Va n de hulpmiddelen bij het zoeken wordt veelvuldig 
gebrui kgemaakt. De mees te woningzoekenden nemen het zoeken zeer s erieus en 
proberen steeds de allerbeste keuze te ma ken. Naarmate woningzoekenden meer  
ha a st hebben, besteden zij meer  ti jd a an het zoeken en reageren zij vaker.  
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5 Omgaan met kansen 
Wo ning zoekenden kunnen proberen o m sneller een wo ning te  vinden door 

bij het reageren o p woningen rekening te  ho uden met de  kans zij maken. In 

ho everre hebben zij inzicht in hun eig en kans en g ebruiken zij die  informa-

tie? 

5.1 Inschatting eigen kansen 

Om opti ma al gebruik te kunnen ma ken van het systeem hebben woningzoekenden 
i nzi cht nodig in de ei gen kansen. Aa n alle woningzoekenden is gevraagd om a an te 
geven of zi j kans zouden ma ken op een woning als nu zouden reageren.  

Va n de woni ngzoekenden die het afgelopen jaar op geen enkele woning hebben gere-
a geerd (‘passief ingeschreven’) weet bi jna de helft niet of zij kans zouden maken op 
een woni ng a ls nu zouden reageren. Een derde van deze groep respondenten denkt 
geen enkel e ka ns te ma ken op woning en 13% denkt alleen een woning te kunnen 
kr i jgen waar zij geen belangstell ing voor hebben. 9% zegt wel kans te ma ken op een 
woni ng die zou zouden willen huren. 

Bi j  de groepen respondenten die het a fgelopen j aar wel op woningen hebben gerea-
geerd, l iggen de verhoudingen duidelijk a nders. In beide groepen actieven weet mi n-
der  da n een kwa rt van de woningzoekenden niet of zij kans zouden ma ken op een 
woni ng als zij nu zouden reageren.  

Va n de a c tieven die het a fgelopen jaar geen enkele keer  uitgenodigd zijn voor een 
bezi c htiging (‘actief zonder aanbieding’) denkt de helft helemaal geen kans te ma ken 
op een woni ng en 14% a lleen op woningen die zij niet zouden willen. Eén op de ti en 
woni ngzoekenden dicht zichzelf wel kansen toe op een woning die hij zou willen hu-
ren. 

tabel 5-1 Inschattin g v an eigen kansen, per groep 

 Passief  
Ingeschreven 

Actief zonder 
aanbieding 

Actief met  
aanbieding 

kans op een woning die ik wil 9% 10% 22% 

a l leen kans op een woning die ik niet wil 13% 14% 35% 

geen kans op een woning 32% 51% 22% 

weet niet 47% 24% 21% 

 

I n de groep a ctieven die het a fgelopen jaar wel een uitnodiging voor een bezichtiging 
hebben geha d, denken de mees te woningzoekenden wel  een kans te ma ken op een 
woni ng. Bijna een kwart meent kans te ma ken op woningen die passen bij zi jn wensen 
en 35% a l leen op woningen die niet aan zijn wensen voldoet. Ondanks de uitnodiging 
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voor  een bezi chtiging zegt 22% van deze groep dat zij geen kans ma ken op een wo-
ni ng. 

Na a rmate woningzoekenden een l angere wa chttijd hebben, maken zij meer  kans op 
een woni ng. Het i s dan ook niet verwonderli jk dat woningzoekenden zichzelf vaker 
ka ns en toedichten naarmate zij een langere wa chttijd hebben. Daarbij zien we wel  
vers chillen tussen woningzoekenden die het a fgelopen jaar vruchteloos op woningen 
hebben gerea geerd en ac tieven die een a anbieding hebben gehad (zie figuur 5-1). De 
l a atste groep is i n elke regio veel positiever over  de eigen kansen dan de a ctieven 
zonder  a anbieding, ongeacht hun wa chttijd. 

I n fi guur 5-1 is ook duidelijk het verschil  in woningmarktdruk te zi en tussen de regio 
Ams terda m enerzijds en Haaglanden en Rijnmond anderzijds. In de regio Amsterdam 
denken veel  minder  woningzoekenden met mi nder dan 6  jaar wac httijd kans te maken 
op een woni ng dan in beide andere regio’s. Dit klopt ook met de werkelijkheid: in de 
regi o Ams terdam is een wa chttijd van meer  dan 10  jaar bij verhuring eerder  regel dan 
ui tzondering; voor Haaglanden en Rijnmond geldt het omgekeerde. 

f iguur 5-1 Aandeel actiev en zonder aanbiedin g ( l inks)  en met aanbieding ( rechts)  die 

denken kans  te maken op een woning, naar wachtti jd o.b.v . rangorded at um, per regio 

 

5.2 Invloed op woningkeuze 

I n hoeverre houden woningzoekenden bij het reageren op woningen rekening met de 
ka ns  die zij (denken te) ma ken op de woning? 

I n a lle drie de regio’s zegt ongeveer 90% van de woningzoekenden dat zij bij het rea-
geren rekening houden met hun kans op de woning. Het percentage van de ac tieven 
da t zegt vaak  rekening te houden met zi jn kans is in de regio Ams terdam groter (ca. 
60%) da n in Ha aglanden en Rijnmond (ca. 50%). Naarmate ze l anger i ngeschreven 
s ta an en sneller  willen verhuizen, houden meer  woningzoekenden bij het reageren 
rekeni ng met hun kansen. 

Een rui me meerderheid van de woningzoekenden is het eens met de s tell ing ‘Ik zoek 
zorgvuldig om de beste woning te v inden waarop ik kans maak’. Va n de a ctieven zon-
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der  a a nbieding is 63% het eens met deze s telling en 72% van de a ctieven met a anbie-
di ng. 

De woni ngzoekenden is gevraagd of ze vooral reageren op woningen die ze het l iefste 
wi l len of vooral op woningen waarop ze de mees te kans ma ken. De a ntwoorden van 
de res pondenten uit de regio Ams terdam versc hillen sterk van die uit de a ndere re-
gi o’s . Waar de meerderheid van de woningzoekenden in Haaglanden en Rijnmond 
vooral reageren op woningen die zij het l iefste willen, geldt dit veel minder  voor wo-
ni ngzoekenden in de regio Amsterdam. Relatief veel woningzoekenden uit de regio 
Ams terda m reageren vooral op woningen wa arop ze de mees te kans ma ken of zowel 
op woni ngen wa arop ze de mees te kans ma ken als op woningen die zij het l iefste 
wi l len. 

5.3 Gebruik van slaagkansinformatie 

I n de a dvertenties op de websites van de drie verdeelsystemen wordt op diverse ma -
ni eren informatie geboden over de kansen voor  woningzoekenden.  

I n a lle drie de regio’s kunnen woningzoekenden in de a dvertenties zien hoeveel reac -
ti es  er  tot dan toe zijn gewees t. Bij zowel Woonnet Haaglanden als Woonnet Rijn-
mond s ta at daarnaast een tussenstand in de adver tenties, wa arin woningzoekenden 
kunnen zi en wel ke rangordedatum de woningzoekenden hebben die op dat moment 
de top vi j f van de rangsc hikking vormen (zie figuur 5-2).  

Rel a tief nieuw is de mogelijkheid om in advertenties ook persoonlijke slaagkansin-
forma tie op te nemen. Deze i nformatie is gebaseerd op de insc hrijfgegevens van de 
woni ngzoekende, mits de woningzoekende i ngelogd is. I n Haaglanden wordt door  
mi ddel  van smileys met s toplichtkleuren a angegeven hoe de wa chttijd van de woning-
zoekende zi ch verhoudt tot de gemiddelde wac httijd voor een vergelijkbare woning in 
de betreffende wijk. In de regio Amsterdam wordt op vergelijkbare wijze een per -
s oonlijke slaagkans berekend en weergegeven. Daarnaast geeft WoningNet a an op 
wel ke pl aats de woningzoekende op dat moment terechtkomt, als hij reageert. 

f iguur 5-2 S laagkans info rm ati e in adv ertenties  bij  Woonnet H aaglanden (bov en)  

en WoningNet Amsterdam (onder) , v oorjaar 2013 

 

 35 



 

 

Bi j na alle woningzoekenden die op woningen reageren ma ken gebruik van de informa-
ti e di e geboden wordt over de kansen. Zowel in Haaglanden als in de regio Amster-
da m wordt vooral de persoonlijke slaagkansinformatie door veel woningzoekenden 
gebrui kt. I n Haaglanden let ongeveer twee derde van de a ctieven op de smileys, ter -
wi j l  bijna 80% van de a ctieven in de regio Amsterdam de slaagkansindicator in de 
ga ten houdt. In Rijnmond, wa ar alleen het aantal rea cties en de tussenstand i n de 
a dver tenties wordt weergegeven, zijn relatief veel ac tieven (ca. 12%) die geen gebruik 
ma ken va n de s laagkansinformatie. 

Inzicht in de eigen kansen 

Wa t vinden de woningzoekenden zelf van hun i nzicht in hun eigen kansen? 

Vol gens  meer  dan de helft van de woningzoekenden is het voor hen duidelijk bij wel-
ke woni ngen ze de mees te ka ns maken. 54% van de a ctieven zonder  aanbieding is het 
(hel ema al) eens met een s tell ing met deze s trekking en 63% van de a ctieven met a an-
bi eding. In Rijnmond liggen beide percentages ruim 10% lager dan in de regio Am-
s terdam en Ha aglanden. Het is a annemelijk dat dit verschil  te ma ken heeft met het 
ontbreken van persoonlijke slaagkansinformatie in Rijnmond.  

De s tel l ing ‘A ls ik reageer is het elke keer weer een verrassing op welke p laats ik ein-
d ig ’ ka n eveneens op veel bijval van a ctieve woningzoekenden rekenen. De hel ft van 
de a c ti even zonder a anbieding en 58% van de a ctieven met a anbieding is het (hele-
ma a l ) eens met deze s telling. Dit l i jkt in tegenspraak met de ui tkomsten bij de vorige 
s tel l ing, maar  is dat niet. De plaats waarop men ei ndigt, kan per  keer, afhankelijk van 
de c onc urrentie, erg verschil len. Bij deze s tell ing l iggen de perc entages van de wo-
ni ngzoekenden in Rijnmond hoger dan in de andere regio’s. 

Reactietermijn 

Ten ti j de van de enquête werd het woningaanbod in alle drie de regio’s wekelijks ge-
a dver teerd, waarbij de reactietermijn voor  alle woningen op hetzelfde moment 
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s l oot 6. Tot die ti jd kunnen woningzoekenden op de woningen reageren. Wie optimaal 
gebrui k wil ma ken van de slaagkansinformatie (m.n. het a antal reacties, de tussen-
s ta nd en de pl aats als men reageert) kan het beste vlak voor het verstrijken van de 
rea c tietermijn op woningen reageren.  

I n de pra ktijk reageren de mees te woningzoekenden ruim voor  het sluiten van de 
rea c tietermijn: ruim 60% van de a ctieven zonder  aanbieding en bijna 70% van de a c-
ti even met a a nbieding. I n Ha aglanden en Rijnmond reageert ruim 10% van beide 
groepen a ctieven vlak voor ti jd. I n de regio Ams terdam reageren meer  actieven op 
het l a a tste moment, vooral bij de a ctieven met a anbieding: 22%. De overige a ctieven 
zeggen ni et te weten of ze ruim of vlak voor het sluiten van de reactietermijn reage-
ren. 

Kansrijk zoeken 

I n Ha a glanden en Rijnmond kunnen woningzoekenden gebruikmaken van ‘kansrijk 
zoeken’. Wanneer  ze binnen 24 uur voor  het einde van de reactietermijn inloggen op 
de webs i te bij Mijn Woonnet, krijgen zij de woningen te zien waarop ze op dat mo-
ment het mees t ka ns maken.  

I n Ha a glanden maakt ongeveer de helft van de a ctieven gebruik van ‘kansrijk zoeken’ 
door  s oms (37%) of vaak (13%) de getoonde woningen te bekijken. In Rijnmond ma -
ken mi nder  actieve woningzoekenden gebruik van ‘kansrijk zoeken’: 38% van de a ctie-
ven zonder  a anbieding en 48% van de a ctieven met a anbieding. In beide regio’s rea-
geer t rui m 80% van de a ctieven die de woningen bekijken wel eens op een van deze 
woni ngen.  

5.4 Kansloos reageren 

Ca . 70% va n de a ctieve woningzoekenden zegt wel eens te rea geren op woningen 
wa a rop zij weinig kans ma ken. Ruim 10% van de actieven doet dit zelfs vaak. Die laat-
s ten zi jn vooral woningzoekenden die nog te wei nig wac httijd hebben opgebouwd. 
Toc h rea geren ook veel actieven met een l ange wachttijd s oms op woningen waarop 
zi j  weinig kans ma ken. 

Je kunt j e a fvragen wa arom deze woningzoekenden toch reageren, ook al denken ze 
wei ni g kans te ma ken. Deze vraag is open aan de respondenten voorgelegd, zonder  
voorgedefinieerde a ntwoorden. De mees te reac ties vallen onder de volgende catego-
r i eën: 

1 . ‘Je weet het maar nooit’. Veel  woningzoekenden blijven het toc h proberen en 
hopen da t ze er  een keer  tussen komen. 

2. ‘Je moet toch wat’. Een a ndere groep geeft als reden aan dat er  nu eenmaal geen 
woni ngen zijn waarop ze wel  veel kans maken. 

6  Inmiddels  i s in Haaglanden het dagelijks  aanbieden ingevoerd, waarbi j elke dag nieuw aanbod 

wordt geadverteerd, waar woningzoekenden vervolgens  een week lang op kunnen reageren. 
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3. ‘O mdat dat woningen zijn d ie ik graag wil’. Zoals we eerder  zagen reageert een 
a a nzienlijke groep woningzoekenden gewoon op de woningen die ze het l iefste 
wi l len, ongeacht de ka ns die zij ma ken.  

4 . ‘O m mijn  positie in te schatten’. Sommige woningzoekenden hopen dat ze door te 
rea geren een beter  inzicht krijgen in hun kansen met de wa c httijd die zij hebben 
opgebouwd. 

5. ‘O m te laten zien dat ik echt op zoek ben naar een woning’. Een klein deel van de 
woni ngzoekenden is bang dat hun verhuiswens niet serieus wordt genomen als 
ze ni et rea geren. 

5.5 Conclusies 

De ka ns  die zij maken op een woning, speelt voor veel woningzoekenden een belang-
r i j ke rol in het zoekproces, zo bli jkt uit dit hoofdstuk. Veruit de meeste woningzoe-
kenden houden bij het zoeken rekening met hun kansen. De s laagkansinformatie die 
i n de a dvertenties wordt getoond, wordt veel gebruikt en heeft het i nzicht i n de eigen 
ka ns en vergroot. Toch reageren ma ar weinig woningzoekenden uitsluitend op wonin-
gen wa a r  ze de mees te kans op ma ken. Het l i jkt er  veel meer  op dat woningzoekenden 
veel a l zoeken naar  het optimale c ompromis tussen hun kansen en hun woonwensen. 
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6 Bezichtigen en weigeren 
Wanneer een woningzoekende wo rdt uitgenodigd voor een bezichtiging, 

ko mt hij vo o r een definitieve keuze te  staan: accepteer ik deze woning of stel 

ik mijn verhuizing no g even uit? 

6.1 Stoppen of doorgaan met zoeken 

Al s  de rea ctietermijn voor een woning is verstreken en de rangorde van de kandidaten 
i s  bepaald, worden de woningzoekenden die bovenaan staan door de woningcorpora-
ti e ui tgenodigd om de woning te bezichtigen. Voor veel woningzoekenden is de eerste 
ui tnodiging voor een bezic htiging een mi jlpaal i n hun zoektocht naar een s ociale 
huurwoning. Daarmee komen ze voor het eerst voor een c onc rete beslissing te s taan: 
za l  ik de aangeboden woning acc epteren of weigeren?  

Bi j  de i nvoering van het adver tentiemodel was de hoop dat het aantal weigeringen 
zou vermi nderen, omdat woningzoekenden zelf kunnen bepalen op welke woningen 
zi j  reageren. I n de praktijk komt het ec hter niet vaak voor dat een a angeboden wo-
ni ng door de eerste kandidaat wordt geac cepteerd. Om te voorkomen dat het ver-
huurproces en de mutatieleegstand hierdoor langer  duren, nodigen woningcorpora-
ti es  vaak meerdere kandidaten tegelijk uit, variërend van vijf tot enkele ti entallen.  

Het wei geren va n a angeboden woningen kan niet bij iedereen binnen de corporatie-
s ec tor  op begrip rekenen. Immers, waarom zou je als woningzoekende op een woning 
rea geren om die vervolgens alsnog te wei geren? Bovendien gaan veel verhalen rond 
over  woningzoekenden die weigeren vanwege kenmerken die al in de adver tentie 
genoemd s tonden. Vooral het feit dat sommige woningzoekenden niet komen opda-
gen bi j  de bezichtiging en ook niets van zich laten horen (zogenaamde no-shows) leidt 
tot ergernis bij medewerkers van corporaties.  

I n s ommige gebieden staan er s ancties op weigeringen of no shows. Va n de drie on-
derzoeksregio’s geldt dit alleen voor Ha aglanden. Woningzoekenden in Haaglanden 
di e bi nnen één jaar  drie keer  niets van zich laten horen na een a anbieding, kunnen 
vervol gens drie maanden niet rea geren op een woning. Bij lotingwoningen is het 
s a nctiebeleid strenger : één keer niet reageren of twee keer  wei geren betekent drie 
ma a nden niet reageren op het lotingaanbod. 

I n di t hoofdstuk bekijken we de no-shows en weigeringen vanuit het perspectief van 
de woni ngzoekende. Welke redenen hebben zij voor de keuzes die zij ma ken?  

6.2 No-shows 

Bi j  een bezichtiging hebben de kandidaten die bovenaan staan de mogelijkheid om de 
woni ng van binnen te bekijken en naderhand a an te geven of ze nog steeds belang-
s tel l ing hebben voor de woning. De hoogste kandidaat die de woning wil a ccepteren 
kr i jgt vervolgens een huurcontrac t aangeboden. Een uitnodiging voor een bezichtiging 
betekent dus  nog niet dat een kandidaat de woning desgewenst zal krijgen. 
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I n di t onderzoek is de groep a ctieve woningzoekenden met a anbieding gedefinieerd 
a l s de woningzoekenden die het a fgelopen j aar uitgenodigd zijn voor een bezichtiging. 
Bi j na de helft van de respondenten uit deze groep heeft de aangeboden woning(en) 
één of meerdere keren niet bezichtigd. De redenen hiervoor lopen sterk uiteen. 

f iguur 6-1 Redenen om de woning niet te bez ichtigen (meerdere antwoorden m o-

geli jk) , per regio. 

 

I n fi guur 6-1 is per regio te zi en hoe vaak de verschil lende redenen zijn genoemd. De 
res pondenten konden meerdere a ntwoorden opgeven. Veel  respondenten hebben 
gebrui kgemaakt van de c ategorie ‘andere reden’ om een na dere toelic hting te geven. 
Di t bi edt de mogelijkheid om de a ntwoorden nader te duiden. Daarbij ma ken we ge-
brui k van citaten uit de enquête: 

 Geen belangstelling : sommige woningzoekenden bli jken a chteraf toch niet geïn-
teres s eerd te zijn i n de woning waarop ze gereageerd hebben. Soms gaat het om 
de l oc atie of de grootte van de woning, vaker nog wordt de huurprijs genoemd. 

 Niet genoeg kans: voor een bezichtiging worden vaak meerdere kandidaten uit-
genodi gd. Soms gaat het om grote a antallen: “Als je uitgenodigd wordt met 30  
ka ndidaten dan heeft het geen zi n om op dit aanbod i n te ga an.” I n de uitnodi-
gi ngs brief zien de woningzoekenden wel k rangnummer  zij hebben. Sommige 
ka ndidaten ac hten zic h kansloos en haken bij voorbaat af. Daarbij kan ook frus-
tra tie over ervaringen i n het verleden meespelen: “I k stond mees tal op nummer 
8  en nummer  1  di e komt alti jd en dat ma akt mij a f en toe boos”. 

 Kon of wilde op dat moment niet verhuizen: Hoewel de woningzoekenden kort te 
voren nog zelf gereageerd hebben op een woning, bli jken er  toch allerlei per -
s oonlijke omstandigheden te zijn waarom verhuizen op dat moment niet uitkomt. 
Zi ekte en fi nanciële zorgen worden het mees t genoemd, al is er  ook een enkeling 
di e mel dt dat de relatie weer  goed is, waardoor verhuizen niet meer  nodig is. 
Da a rnaast zijn er  nog woningzoekenden die inmiddels een a ndere woning heb-
ben gevonden. 

 Uitnodig ing te laat gezien of gekregen: Het komt vaak voor dat kandidaten zeer  
kor t va n te voren worden uitgenodigd en da ardoor  een bezichtiging mi ssen. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

geen belangstelling

niet genoeg kans

wilde niet verhuizen

uitnodiging te laat

geen tijd

geen zin

Anders, namelijk …
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“Ui tnodigingen komen soms de da g ervoor wa ardoor het niet meer  mogelijk is 
vr i j te kr ijgen van ons werk om de woning te komen bezic htigen.” 

 Geen tijd : Woni ngzoekenden voeren diverse redenen aan waarom het ti jdstip van 
bezi c htiging hen niet uitkwam. Naast werk worden onder meer  examens, vakan-
ti es , operaties en begrafenissen genoemd. Sommige kandidaten zijn er  verbolgen 
over  da t ze geen tweede ka ns hebben gekregen om de woning te bezichtigen. 

 Geen zin : Het komt ma a r weinig voor dat woningzoekenden niet op komen dagen 
bi j  een uitnodiging, omdat ze er  geen zin i n hebben. 

Andere redenen die woningzoekenden spontaan hebben gemel d zijn de volgende. 
Sommi ge woningzoekenden willen de woning sowieso ac cepteren en vinden het 
da a rom niet nodig om naar een bezichtiging te gaan. Anderen zijn op ei gen gelegen-
hei d ga an kijken bij de woning. En weer  anderen hebben de woning niet bezichtigd 
omda t de woonc onsulent niet kwam opdagen.  

Een a a ntal woningzoekenden is er niet in geslaagd om het a dres op tijd te vi nden of 
kon de woni ng niet goed bereiken met het openbaar vervoer. Vooral voor  woningzoe-
kenden di e ver weg wonen kan het een probleem zijn om een bezichtiging bij te wo-
nen. “Om te bezi c htigen moet ik uit Drenthe komen. Twee ma a l heb ik door verkeers-
oms ta ndigheden een bezichtiging gemist. De bezichtigingstijd is meestal erg kor t.” 

Ten s l otte wordt door woningzoekenden in Haaglanden en Rijnmond regelmatig ge-
noemd da t ze ni et op ti jd in het bezit wa ren van de documenten die ze volgens de 
ui tnodiging moesten meenemen. “op laatste moment had ik informatie gekregen over 
a l le papieren die ik moest inleveren en had niet genoeg tijd om a lle papieren te ver -
za mel en.” Met na me het I B60-formulier wordt in dit verband vaak genoemd. 

6.3 Weigeren 

Na a r  eigen zeggen heeft ongeveer  de helft van de woningzoekenden die zijn uitgeno-
di gd voor  een bezichtiging het afgelopen jaar een woning geweigerd. Dat zou beteke-
nen da t de a ndere a ctieven met a anbieding de a angeboden woningen wel hadden 
wi l len huren ma ar dat niet konden, omdat een kandidaat die hoger  geplaatst stond de 
woni ng heeft geacc epteerd. In Haaglanden heeft 60% een woning geweigerd, in de 
regi o Ams terdam 52% en in Rijnmond 43%. Binnen de groep woningzoekenden die al 
een woni ng hebben gewei gerd zijn ouderen en grote huishoudens oververtegenwoor-
di gd.  

De mees te woni ngzoekenden die een woning hebben gewei gerd geven daarvoor 
meerdere redenen a an (zie tabel 6 -1). De mees t genoemde reden om te wei geren is 
da t men geen goed gevoel  had bij de woning: i n alle drie de regio’s noemt rond de 
40% va n de woningzoekenden die geweigerd hebben dit als een van de redenen. 
Da a rnaast worden ook veel c oncrete kenmerken van de woningen genoemd, zoals de 
grootte of i ndeling, de s taat wa arin de woning verkeerde en de pr ijs van de woning. 
Kenmerken van de omgeving of de omgeving worden wat minder  vaak genoemd. 
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tabel 6-1 Redenen om te weigeren (meerdere antwoorden mogeli jk) , als  percen-

tage v an de woningzoeke nd en die een woning geweigerd hebben 

 Haaglanden Regio Amsterdam Rijnmond 
kon/wilde op dat moment niet verhuizen 21% 14% 19% 

wi lde wachttijd niet verliezen 7% 16% 7% 

geen goed gevoel bij de woning 42% 46% 39% 

woning was vies of slecht onderhouden 29% 37% 30% 

grootte of indeling van de woning 33% 43% 32% 

pri js  van de woning 25% 25% 22% 

kenmerken van de omgeving 18% 21% 18% 

locatie van de woning 17% 20% 14% 

andere reden 17% 16% 18% 

 

Sommi ge woningzoekenden geven (ook) redenen op die niets met de woning te ma -
ken hebben. Zo zegt 14% tot 21% geweigerd te hebben omdat men op dat moment 
ni et kon of wilde verhuizen.  

Sl ec hts een klein deel van de woningzoekenden noemt als reden om te wei geren dat 
ze hun opgebouwde wachttijd niet wilden verliezen. Dit percentage is wel  een stuk 
groter  i n de regio Ams terdam (16%) dan i n Haaglanden en Rijnmond (7%). Mogelijk 
heeft di t te ma ken met de l angere wac httijden in de regio Ams terdam, waardoor wo-
ni ngzoekenden het gevoel hebben dat ze meer  te ver liezen hebben.  

Ongeveer  17% van de woningzoekenden die het a fgelopen hebben gewei gerd, heeft 
nog een a ndere reden genoemd. Een groot deel van deze redenen heeft toch te ma -
ken met de kenmerken van de woning, de woonomgeving of de persoonlijke omstan-
di gheden van de woningzoekenden. I n s ommige van de a ntwoorden klinkt tel eurstel-
l i ng over de kwaliteit van de woning door, zoals in de onderstaande voorbeelden: 

 “De woni ng was oud en volgens de vertegenwoordiger  zou er  aan de binnenkant 
ni ets  aan gedaan worden, ondanks het feit dat de vorige bewoners meer  dan 20  
j a a r in de woning hadden gewoond.” 

 “Een ni et-gerenoveerde tweeka merwoning uit de j aren '70 tegen de hoofdprijs 
va n €630 per ma and.” 

 “Een nul tredenwoning, ma ar die had een drempel waar ik met een hel ikopter 
nog ni et overheen kom.” 

Da a rnaast zijn sommige weigeringen veroorzaakt doordat men dacht geen kans te 
ma ken op de woning of niet in de gelegenheid wa s om de woning te bezichtigen.  

Veronderstellingen getoetst 

Ten s l otte is een viertal stell ingen voorgelegd aan de woningzoekenden die het a fge-
l open j aar een woning hebben geweigerd (zie figuur 6-2).  
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De eers te s tell ing gaat over de vraag in hoeverre woningzoekenden reageren op wo-
ni ngen die ze niet zouden willen huren. Ongeveer  8% van de woningzoekenden geeft 
a a n vaak te reageren op woningen wa ar ze eigenlijk geen belangstelling voor hebben. 

f iguur 6-2 Reacties  v an woningzoeken den op stel l ingen ov er de achtergro nd en 

v an weigeringen , percentage (helemaal)  eens  

 

Al  eerder  za gen we da t het verliezen van de wa chttijd door wei nig woningzoekenden 
genoemd wordt a ls reden om te wei geren. Er  bli jken ook weinig weigerende woning-
zoekenden te zi jn die het moeilijk vinden om een woning te a ccepteren, omdat ze hun 
wa c httijd niet willen verliezen. Naar ei gen zeggen hebben woningzoekenden dus wei-
ni g l ast van ‘loss aversion’.  

Ni et a l le woningzoekenden lezen de informatie in de a dvertenties even goed. Hier-
door  wei geren woningzoekenden soms vanwege bepaalde kenmerken van de woning 
di e ze a l  in de a dvertentie ha dden kunnen lezen. Een derde van de woningzoekenden 
geeft toe da t ze pa s  echt goed naar  de kenmerken van een woning kijken als ze hem 
a a ngeboden krijgen. 

De l a a tste s tell ing is bedoeld om te a c hterhalen hoe kieskeurig de woningzoekenden 
zi j n die een woning hebben geweigerd. In alle drie de regio’s zegt meer  da n 60% a l-
l een een woni ng te a c cepteren als die aan alle wensen voldoet. Dit geldt voor wo-
ni ngzoekenden die snel willen verhuizen bijna net zo vaak als voor woningzoekenden 
di e mi nder haast hebben. Ouderen zijn over  het algemeen kr itischer dan jongere wo-
ni ngzoekenden. 

6.4 Conclusies 

Woni ngzoekenden die uitgenodigd worden voor een bezichtiging staan voor een l asti-
ge keuze tus s en a ccepteren en weigeren. Het a ccepteren van een woning betekent 
da t ze op kor te termijn kunnen verhuizen ma ar (meestal)  voorlopig niet meer  i n a an-
merki ng zullen komen voor een a ndere s ociale huurwoning. Weigeren betekent langer  
wa c hten ma ar ook de hoop op een woning die nog beter a ansluit bij de wens en. Het 
i s  daarom niet vreemd dat woningzoekenden eerst een a antal woningen afwijzen voor 
ze er  een a c c epteren. 

0% 20% 40% 60% 80%

Ik reageer vaak op woningen waar ik eigenlijk geen
belangstelling voor heb.

Ik vind het moeilijk om een woning te accepteren,
omdat ik mijn wachttijd niet wil verliezen.

Ik kijk pas echt goed naar de kenmerken van een
woning als ik hem aangeboden krijg.

Ik accepteer alleen een woning die aan al mijn
wensen voldoet.
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Het a a nbiedingsproces versc hilt per  woningcorporatie en wordt door de woningzoe-
kenden ni et alti jd als klantvriendelijk ervaren. Daarbij gaat het met na me om de korte 
ti j d tussen de uitnodiging en de bezichtiging, ongunstige ti jdstippen van de bezichti-
gi ng en het grote a antal kandidaten dat wordt uitgenodigd. Va n woningzoekenden 
wordt nu gevraagd dat ze zi ch a anpassen aan de werktijden van de corporaties en hun 
wens  om te woni ng zo s nel mogelijk weer  te verhuren.  

Het a a ntal no-shows en weigeringen kan ongetwijfeld worden verminderd door  de 
kl a nt meer  c entraal te s tellen in het aanbiedingsproces. Door mi nder woningzoeken-
den tegel i jk uit te nodigen, hen zo snel mogelijk (via e-ma il)  te informeren over de 
bezi c htiging en hen voldoende tijd te geven om vrij te kunnen nemen of de bezichti-
gi ng buiten kantooruren te houden. De pr ijs voor het verlagen van het a antal weige-
ren ka n zijn dat c orporaties bij een klantvriendelijke benadering meer  ti jd moeten 
i nvesteren in het aanbieden en verhuren van woningen.  
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7 Lessen voor de praktijk 
Welk beeld ko mt uit de  resultaten naar vo ren over het zoekgedrag wo ning-

zo ekenden? En welke lessen kunnen we daaruit trekken voor de  praktijk? 

De ui tkomsten uit voorgaande hoofdstukken leveren ten mi nste drie lessen op voor  
de pra ktijk. 

1. Neem woningzoekenden serieus 

Het beel d va n de woningzoekende dat i n de discussie over  woonruimteverdeling vaak 
na a r  voren komt, is niet zo positief. Woningzoekenden zouden vaak niet weten wa ar-
op ze rea geren, i nconsequent gedrag ver tonen en onredelijke ei sen s tellen. Kortom, 
ze zouden ni et serieus aan het zoeken zijn.  

Ui t di t onderzoek komt een heel  ander beel d naar voren. Ja , de woningzoekenden zijn 
kr i tisch en niet bereid de eerste de beste woning te a ccepteren. Ma ar dat betekent 
ni et da t zij niet s erieus a an het zoeken zijn. De mees te woningzoekenden vinden het 
heel  bel angrijk om de best mogelijke keuze te ma ken. Zij ver tonen het c onsumenten-
gedra g dat past bij de ideeën ac hter het Del ftse model. Het wordt ti jd dat de woning-
zoekende a ls woonconsument serieus genomen wordt. 

2. Help woningzoekenden gericht te zoeken 

De l a a tste j aren zijn zoeksystemen steeds gebruiksvriendelijker geworden. De ti jd dat 
woni ngzoekenden keuzes moesten ma ken op basis van de summiere informatie i n een 
woni ngkrant l igt in de mees te gebieden ver a chter ons. Tegenwoordig zijn op de web-
s i tes waarop woningen geadverteerd worden veel meer  gegevens (en afbeeldingen) 
bes c hikbaar en wordt het zoeken naar woningen op diverse manieren ma kkelijker  
gema a kt. 

I n de onderzoc hte regio’s wordt gebruikgemaakt van relatief moderne zoeksystemen. 
De mees te woni ngzoekenden kunnen goed overweg met de deze a dvertentiesys-
temen. Zi j  ma ken dankbaar gebruik van de hulpmiddelen die zij bieden. Met na me de 
s l aagkansinformatie bli jkt voor veel woningzoekenden r ichting te geven a an hun zoek-
toc ht. Voor  de mees te woningzoekenden betekent niet dat zij hun woonwensen opge-
ven, ma a r  wel dat zij proberen te optimaliseren tussen woonwensen en kansen. 

3. Denk na over een ander aanbiedingsproces 

De bel a ngrijkste keuze die woningzoekenden tijdens het zoekproces moeten ma ken 
vi ndt niet plaats bij het reageren op woningen maar  op het moment dat ze een wo-
ni ng a angeboden krijgen: zal i k de woning a ccepteren of weigeren? Gezien het belang 
va n deze beslissing is het niet meer  dan logisch dat woningzoekenden er  vaak voor 
ki ezen om de woning te weigeren en door bli jven zoeken naar  een betere optie. Voor 
een bel a ngrijk deel moeten weigeringen beschouwd worden als ‘normaal’ consumen-
tengedra g.  
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Da a rnaast worden weigeringen en ‘no shows’ soms ook veroorzaakt door  de manier 
wa a rop het aanbiedingsproces is georganiseerd. Woningzoekenden worden vaak kort 
voor  een bezi chtiging uitgenodigd, met grote a antallen tegelijk en op tijden die lastig 
zi j n voor mensen met een drukke werkweek of die van ver  moeten komen. Kortom, 
het a a nbiedingsproces bli jft ver a chter  bij de klantvriendelijkheid van het zoekproc es. 
Hi er  i s nog een wereld te winnen.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Vragenlijst  
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Beginpagina

Vragenlijst woningzoekenden

Welkom bij de vragenlijst voor woningzoekenden in de regio Rijnmond.

De vragenlijst is onderdeel van een onderzoek van de TU Delft. Het doel van het onderzoek is om de keuzes van woningzoekenden beter
te begrijpen. De woningcorporaties in Rijnmond zullen de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om Woonnet Rijnmond beter te laten
aansluiten op uw wensen en behoeften.

De vragenlijst gaat over uw verhuiswensen en hoe u zoekt en reageert via Woonnet Rijnmond. Uw persoonlijke antwoorden worden
alleen bekeken door onderzoekers van de TU Delft. De woningcorporaties krijgen alleen de uitkomsten over groepen woningzoekenden te
zien.

Met het invullen van de vragenlijst bent u ongeveer 20 minuten bezig. Als dank voor de medewerking verloten we 25
VVV−cadeaubonnen van €20 onder de deelnemers!

Voor we van start gaan, willen we u vragen om de onderstaande punten goed door te lezen:

Onderaan elke pagina kunt u op de knop ?Verder? klikken om door te gaan naar de volgende vragen. U kunt teruggaan naar de
vorige vragen door op de knop ?Terug? te klikken.

• 

U kunt alle vragen in één keer beantwoorden, maar u kunt de vragenlijst ook onderbreken. Als u opnieuw inlogt, kunt u verder
gaan waar u gebleven was.

• 

Alleen als u alle vragen hebt ingevuld, kunt u meeloten voor een cadeaubon. Aan het einde van de vragenlijst kunt u hiervoor
uw e−mailadres opgeven.

• 

U heeft tot uiterlijk 1 april de tijd om alle vragen te beantwoorden.• 

 Alvast hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
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Hoofdsectie

We beginnen met enkele algemene vragen.

1.  Klopt het dat u op dit moment staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonnet Rijnmond?

Ja
Nee  Ga verder met vraag buiten de doelgroep

2.  Staat u ingeschreven voor huurwoningen of voor koopwoningen?

Alleen voor huurwoningen  Ga verder met vraag 3.
Alleen voor koopwoningen
Zowel voor huurwoningen als voor koopwoningen  Ga verder met vraag 3.

U valt helaas buiten de doelgroep van dit onderzoek. Wij bedanken u hartelijk voor uw tijd en moeite!

Beëindig vragenlijst

3.  Waarom staat u op dit moment ingeschreven bij Woonnet Rijnmond?

Ik ben op dit moment op zoek naar een woning via Woonnet Rijnmond.
Ik wil in de toekomst op zoek gaan naar een woning via Woonnet Rijnmond.  Ga verder met vraag Algemene verhuiswensen
Ik wilde in het verleden op zoek gaan naar een woning via Woonnet Rijnmond.  Ga verder met vraag Algemene verhuiswensen
Ik heb me voor de zekerheid ingeschreven bij Woonnet Rijnmond.  Ga verder met vraag Algemene verhuiswensen
Anders, namelijk:

 Ga verder met vraag Algemene verhuiswensen

4.  Zoekt u op dit moment alleen via Woonnet Rijnmond naar een woning of ook op andere manieren?

Alleen via Woonnet Rijnmond  Ga verder met vraag Algemene verhuiswensen
Ook op andere manieren

5.  Op welke andere manieren zoekt u ook naar een woning?  (Meerdere antwoorden mogelijk)

Via woningcorporaties
Via particuliere verhuurders
Via makelaars
Via Internet
Via kranten
Via familie of vrienden
Anders, namelijk:  
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Algemene verhuiswensen 

Er volgen nu drie blokken met vragen. Het eerste blok gaat over uw verhuiswensen.

6.  Binnen hoeveel tijd wilt u verhuizen?

Binnen een half jaar
Over een half jaar tot 1 jaar
Over 1 tot 2 jaar
Over 2 tot 5 jaar
Ik wil de komende 5 jaar niet verhuizen  Ga verder met vraag Zoeken via Woonnet Rijnmond

7.  Wat is voor u de belangrijkste reden om te willen verhuizen?

Ik wil zelfstandig gaan wonen
Ik wil dichter bij werk/opleiding wonen
De samenstelling van mijn huishouden is veranderd / gaat veranderen
Mijn huidige woonruimte voldoet niet meer aan mijn wensen
Mijn huidige buurt voldoet niet meer aan mijn wensen
Mijn huidige woning wordt binnenkort gesloopt of gerenoveerd
Vanwege overlast van de buren
Vanwege gezondheid of (toekomstige) behoefte aan zorg
Anders, namelijk:

8.  Met hoeveel volwassenen en hoeveel kinderen wilt u gaan wonen in uw toekomstige woonruimte (uzelf meegerekend)?

 Aantal: 

Volwassenen (vanaf 18 jaar):

Kinderen (tot 18 jaar):

9.  Hoe lang denkt u in uw toekomstige woning te zullen wonen?

Minder dan 2 jaar
2 jaar tot 5 jaar
5 jaar tot 10 jaar
10 jaar tot 20 jaar
Meer dan 20 jaar
Dat weet ik niet

Woonwensen huurwoning

De volgende vragen gaan over de eisen die u stelt aan uw toekomstige huurwoning.

10.  Naar welk type huurwoning zou u willen verhuizen? (Meerdere antwoorden mogelijk)
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Benedenwoning
Bovenwoning
Eengezinswoning
Flatwoning
Maisonnette
Onzelfstandige woning (bijv. een kamer)
Anders, namelijk:

11.  Hoeveel kamers (woonkamer + slaapkamers) moet uw toekomstige huurwoning minimaal hebben?

Minimaal 2 kamers
Minimaal 3 kamers
Minimaal 4 kamers
Minimaal 5 kamers
De woning moet meer dan 5 kamers hebben
Dat vind ik niet belangrijk
Dat weet ik niet

12.  Hoe groot moet de oppervlakte van uw toekomstige huurwoning minimaal zijn?

Minimaal 25 m2

Minimaal 50 m2

Minimaal 75 m2

Minimaal 100 m2

De woning moet groter zijn dan 100 m2

Dat vind ik niet belangrijk
Dat weet ik niet

13.  Hoeveel huur bent u bereid om maximaal te betalen voor uw toekomstige huurwoning, na aftrek van huurtoeslag?

(Het gaat hier om de huur inclusief servicekosten maar zonder de kosten voor gas, water en licht)

Maximaal €300
Maximaal €500
Maximaal €700
Maximaal €900
De huur mag hoger zijn dan €900
Dat vind ik niet belangrijk
Dat weet ik niet

14.  Welke eisen stelt u nog meer aan uw toekomstige huurwoning? (Meerdere antwoorden mogelijk)

De woning moet een tuin hebben
De woning moet een balkon of dakterras hebben
De woning moet een berging of schuur hebben
De woning moet centrale verwarming (CV) hebben
De woning moet energiezuinig zijn
De woning moet geschikt voor senioren of minder validen zijn
De woning moet een nieuwbouwwoning zijn.
Anders, namelijk:

Ik stel geen verdere eisen
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Locatie

De volgende vragen gaan over de gewenste locatie van uw toekomstige woning.

15.  Wilt u alleen verhuizen naar woningen in de regio Rijnmond of zou u ook willen verhuizen naar een woning buiten de regio?

Alleen in de regio Rijnmond
Ook buiten de regio Rijnmond

16.  Naar welke gemeenten in de regio Rijnmond zou u eventueel willen verhuizen? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Albrandswaard
Barendrecht
Bernisse
Brielle
Capelle aan den IJssel
Hellevoetsluis
Krimpen aan den IJssel
Lansingerland
Maassluis
Ridderkerk
Rotterdam
Schiedam
Spijkenisse
Vlaardingen
Westvoorne
Anders, namelijk:

17.  Zou u naar alle delen van deze gemeente(n) willen verhuizen?

Nee, ik wil alleen naar bepaalde straten verhuizen
Nee, ik wil alleen naar bepaalde buurten of wijken verhuizen
Ja, ik wil naar alle delen van de gemeente(n) verhuizen

18.  Wilt u aangeven hoe belangrijk de volgende kenmerken van de locatie van uw toekomstige woning voor u zijn?

 Heel
belangrijk  Belangrijk  Neutraal

 Niet
belangrijk

 Helemaal
niet

belangrijk
De mensen die in de buurt wonen
Het uiterlijk van de buurt (bijv. gebouwen, groen)
De reputatie van de buurt (goede of slechte naam)
De veiligheid van de buurt (bijv. verkeer, overlast, criminaliteit)
De afstand tot voorzieningen (bijv. winkels, scholen, recreatie)
De afstand tot werk of opleiding
De afstand tot vrienden of familie
De afstand tot het centrum
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19.  Wilt u aangeven of u het eens bent met de volgende stellingen?  

 Helemaal
mee eens  Mee eens  Neutraal

 Niet mee
eens

 Helemaal
niet mee

eens
Het is voor mij erg belangrijk om de best mogelijke woning te
vinden.
Een woning hoeft niet perfect te zijn om mij tevreden te maken.
De eisen die ik stel aan mijn toekomstige woning zijn erg hoog.

Snel een woning vinden

De volgende vragen gaan over de wens om snel te kunnen verhuizen.

20.  Hoe belangrijk is het voor u dat u snel een woning vindt?

Heel belangrijk
Belangrijk
Neutraal
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk

21.  Bent u bereid om te verhuizen naar een woning die niet aan al uw woonwensen voldoet als u daardoor sneller kunt verhuizen? 

Ja
Nee
Misschien

22.  Op welke kenmerken bent u eventueel wel bereid om uw woonwensen aan te passen om daardoor sneller te kunnen verhuizen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Het type woning (eengezinswoning, flat, etc.)
De grootte van de woning (aantal kamers of oppervlakte)
De huurprijs die ik wil betalen
De locatie of buurt waar de woning staat
Geen van deze kenmerken

23.  Op welke kenmerken bent u absoluut niet bereid om uw woonwensen aan te passen om daardoor sneller te kunnen verhuizen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Het type woning (eengezinswoning, flat, etc.)
De grootte van de woning (aantal kamers of oppervlakte)
De huurprijs die ik wil betalen
De locatie of buurt waar de woning staat
Geen van deze kenmerken

24.  Wilt u aangeven of u het eens bent met de volgende stellingen? 
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 Helemaal
mee eens  Mee eens  Neutraal

 Niet mee
eens

 Helemaal
niet mee

eens
Als ik niet heel snel
(binnen nu en 3
maanden) een
andere woning vind,
dan ontstaat er voor
mij een onhoudbare
situatie.
Het is voor mij geen
probleem als ik nog
een paar jaar moet
wachten met
verhuizen.
Snel een woning
vinden is voor mij
belangrijker dan de
kenmerken van de
woning of de buurt.

Zoeken via Woonnet Rijnmond

Dit blok met vragen gaat over het zoeken naar woningen via Woonnet Rijnmond.

25.  Op welke manieren heeft u informatie gekregen over hoe Woonnet Rijnmond werkt? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Ik heb informatie gelezen op de website van Woonnet Rijnmond
Ik heb video?s met uitleg bekeken op de website van Woonnet Rijnmond
Ik heb folders met informatie gelezen
Ik heb de algemene voorwaarden gelezen
Ik heb uitleg gekregen van een medewerker bij een woningcorporatie
Ik heb uitleg gekregen van een bekende (vrienden, familie, collega?s)
Ik heb op een andere manier informatie gekregen, namelijk:

Ik heb geen informatie gekregen over hoe Woonnet Rijnmond werkt

26.  Wilt u aangeven of u het eens bent met de volgende stellingen? 

 Helemaal
mee eens  Mee eens  Neutraal

 Niet mee
eens

 Helemaal
niet mee

eens
Ik ben goed op de hoogte van de spelregels van Woonnet
Rijnmond.
Ik vind het moeilijk om te zoeken naar woningen via Woonnet
Rijnmond.
Ik weet precies hoe bepaald wordt wie een woning als eerste krijgt
aangeboden.

Bekijken van het woningaanbod

De volgende vragen gaan over het bekijken van het woningaanbod op de website van Woonnet Rijnmond. 

27.  Heeft u het afgelopen jaar wel eens het woningaanbod bekeken op de website van Woonnet Rijnmond?
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Ja  Ga verder met vraag 29.
Nee

28.  Wat is de belangrijkste reden waarom u het afgelopen jaar niet naar het woningaanbod op de website van Woonnet Rijnmond heeft
gekeken?

Ik had geen toegang tot Internet  Ga verder met vraag Reageren op woningen
Ik had geen tijd om het woningaanbod te bekijken  Ga verder met vraag Reageren op woningen
Iemand anders bekijkt voor mij het woningaanbod  Ga verder met vraag Reageren op woningen
Ik heb geen haast met verhuizen  Ga verder met vraag Reageren op woningen
Ik maak op dit moment weinig kans op een woning die ik wil  Ga verder met vraag Reageren op woningen
Er worden weinig woningen aangeboden die ik wil  Ga verder met vraag Reageren op woningen
Bij weinig woningen die ik wil voldoe ik aan de voorwaarden  Ga verder met vraag Reageren op woningen
Andere reden, namelijk:

 Ga verder met vraag Reageren op woningen

29.  Hoe vaak bekijkt u het woningaanbod op Woonnet Rijnmond?

Elke dag
Eén of enkele keren per week
Eén of enkele keren per maand
Eén of enkele keren per jaar
Minder dan één keer per jaar

30.  Hoeveel tijd bent u per keer ongeveer bezig met het bekijken van het woningaanbod op Woonnet Rijnmond?

Minder dan vijf minuten per keer
Vijf minuten tot een kwartier per keer
Een kwartier tot een halfuur per keer
Een halfuur tot een uur per keer
Meer dan een uur per keer

31.  Wilt u aangeven of u het eens bent met de volgende stellingen? 

 Helemaal
mee eens  Mee eens  Neutraal

 Niet mee
eens

 Helemaal
niet mee

eens
Zoeken naar woningen is leuk om te doen
Ik besteed weinig tijd aan het zoeken naar woningen
Zoeken naar woningen is zonde van mijn tijd
Ik neem de tijd om zorgvuldig woningen te kiezen waarop ik wil
reageren
Ik vind het moeilijk om voldoende tijd te vinden voor het zoeken
naar woningen.

Persoonlijk woningaanbod

De volgende vragen gaan over het bekijken van uw persoonlijke woningaanbod op Woonnet Rijnmond.
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32.  Heeft u op de website van Woonnet Rijnmond een zoekopdracht gegeven? 

(Op de website van Woonnet Rijnmond kunt u uw woonwensen opslaan in een zoekopdracht zodat u in uw persoonlijke
woningaanbod alleen woningen te zien krijgt die aan uw woonwensen voldoen)

Ja
Nee
Dat weet ik niet

33.  Heeft u een abonnement op de Woonkrant−op−maat?

(Op de website van Woonnet Rijnmond kunt u een gratis abonnement nemen op de Woonkrant−op−maat. U krijgt wekelijks per
e−mail bericht wanneer er nieuw woningaanbod op de website staat dat voldoet aan uw woonwensen)

Ja
Nee
Dat weet ik niet

Zoeken binnen het woningaanbod

De volgende vragen gaan over hoe u naar huurwoningen zoekt binnen het woningaanbod van Woonnet Rijnmond.

34.  Welke kenmerken gebruikt u om advertenties uit het woningaanbod te selecteren? (Meerdere antwoorden mogelijk)

(Door kenmerken aan of uit te zetten kunt u zelf bepalen welke advertenties u te zien krijgt.)

Huurprijs
Woningtype
Aantal kamers
Oppervlakte
Plaats of gemeente
Wijk
Anders, namelijk:

Ik bekijk het totale woningaanbod
Dat weet ik niet

35.  Hoeveel advertenties bekijkt u ongeveer voordat u besluit op welke woning u wilt reageren?

Geen enkele  Ga verder met vraag 37.
Minder dan 5
5 tot 10
10 tot 20
20 tot 50
Meer dan 50

36.  Op welke informatie let u vooral bij het bekijken van de advertenties? (Meerdere antwoorden mogelijk)
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Kenmerken van de woning
Foto?s
Plattegronden
Locatie op de kaart
Voorwaarden om te mogen reageren
Informatie over de kans om de woning te krijgen
Anders, namelijk:

37.  Wilt u aangeven of u het eens bent met de volgende stellingen? 

 Helemaal
mee eens  Mee eens  Neutraal

 Niet mee
eens

 Helemaal
niet mee

eens
Er worden zoveel woningen aangeboden om uit te kiezen dat ik
vaak in de war raak.
Ik vind dat er weinig verschil zit tussen de woningen waarop ik kan
reageren.
Ik zou willen dat er in de advertenties meer informatie stond.
Hoe meer ik te weten kom over de woningen, hoe moeilijker het is
om te kiezen.

Reageren op woningen

De volgende vragen gaan over het reageren op woningen via Woonnet Rijnmond.

38.  Als u nu zou reageren op het woningaanbod, maakt u dan kans om een woning te krijgen?

Ja, maar ik maak nu alleen kans om een woning te krijgen die ik niet wil
Ja, ik maak nu kans om een woning te krijgen die ik wil
Nee, ik maak nu geen kans om een woning te krijgen
Dat weet ik niet

39.  Op hoeveel woningen heeft u het afgelopen jaar ongeveer gereageerd?

Geen enkele woning  Ga verder met vraag 40.
Minder dan 5 woningen  Ga verder met vraag 41.
5 tot 10 woningen  Ga verder met vraag 43.
10 tot 20 woningen  Ga verder met vraag 43.
20 tot 50 woningen  Ga verder met vraag 43.
Meer dan 50 woningen  Ga verder met vraag 42.

40.  Wat is de belangrijkste reden waarom u het afgelopen jaar op geen enkele woning heeft gereageerd?

10



Ik wil op dit moment niet verhuizen  Ga verder met vraag Veranderingen
Ik maak op dit moment geen kans op een woning die ik wil  Ga verder met vraag Veranderingen
Er worden geen woningen aangeboden die ik wil  Ga verder met vraag Veranderingen
Ik voldoe niet aan de voorwaarden voor woningen die ik wil  Ga verder met vraag Veranderingen
Ik was niet in de gelegenheid om te reageren  Ga verder met vraag Veranderingen
Andere reden, namelijk:

 Ga verder met vraag Veranderingen

41.  Wat is de belangrijkste reden waarom u het afgelopen jaar op weinig woningen heeft gereageerd?

Ik heb geen haast met verhuizen  Ga verder met vraag 43.
Ik maak op dit moment weinig kans op een woning die ik wil  Ga verder met vraag 43.
Er worden weinig woningen aangeboden die ik wil  Ga verder met vraag 43.
Ik voldoe bij weinig woningen die ik wil aan de voorwaarden  Ga verder met vraag 43.
Ik was niet in de gelegenheid om vaker te reageren  Ga verder met vraag 43.
Andere reden, namelijk:

 Ga verder met vraag 43.

42.  Wat is de belangrijkste reden waarom u het afgelopen jaar op veel woningen heeft gereageerd?

Ik heb veel haast met verhuizen
Ik maak op dit moment veel kans op een woning die ik wil
Ik hoop meer te kans te maken op een woning door veel te reageren
Ik vind het leuk om op woningen te reageren
Andere reden, namelijk:

43.  Hoe lang voor het sluiten van de reactietermijn reageert u meestal op woningen?

Ruim voor het sluiten van de reactietermijn
Vlak voor het sluiten van de reactietermijn
Dat weet ik niet

44.  Bewaart u advertenties eerst in ‘mijn bewaarde woningen’ voordat u beslist op welke woningen u reageert?

(Op de website van Woonnet Rijnmond kunt u de woningen waarvoor u belangstelling heeft eerst bewaren in ‘mijn bewaarde
woningen’ en later bepalen op welke woningen u reageert. Zie ter illustratie de onderstaande afbeelding)

Ja, soms
Ja, vaak
Nee, nooit
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45.  Wilt u aangeven of u het eens bent met de volgende stellingen? 

 Helemaal
mee eens  Mee eens  Neutraal

 Niet mee
eens

 Helemaal
niet mee

eens
Bij het reageren op
woningen probeer ik steeds
de allerbeste keuze te
maken.
Ik maak snel keuzes,
waarbij ik vaak de eerste de
beste woning kies die goed
genoeg lijkt.
Ik doe erg mijn best om
woningen te kiezen die zo
goed mogelijk aan mijn
wensen voldoen.
Ik reageer meestal op
gevoel, zonder uitgebreid
de woningadvertenties te
lezen.

Kansrijk reageren

De volgende vragen gaan over de vraag of u bij het zoeken naar woningen rekening houdt met uw kans op de woning.

46.  Houdt u bij het reageren op woningen rekening met de kans die u maakt op de woning? 

Ja, soms
Ja, vaak
Nee, nooit  Ga verder met vraag 48.

47.  Welke informatie gebruikt u om uw kans op de woning in te schatten? (Meerdere antwoorden mogelijk)

(Zie ter illustratie de afbeelding onder de antwoordcategorieën)
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Het aantal reacties op de woning
De tussenstand (top 5 van reacties)
Geen van deze mogelijkheden
Anders, namelijk:

48.  Wilt u aangeven of u het eens bent met de volgende stellingen? 

 Helemaal
mee eens  Mee eens  Neutraal

 Niet mee
eens

 Helemaal
niet mee

eens
Het is voor mij duidelijk bij welke woningen ik de meeste kans
maak.
Als ik reageer is het elke keer weer een verrassing op welke plaats
ik eindig.
Ik zoek zorgvuldig om de beste woning te vinden waarop ik kans
maak.

49.  Reageert u vooral op woningen die u het liefste wilt of vooral op woningen waarop u de meeste kans maakt?

Ik reageer vooral op woningen die ik het liefste wil
Ik reageer vooral op woningen waarop ik de meeste kans maak
Ik reageer zowel op woningen die ik het liefste wil als op woningen waarop ik de meeste kans maak.

50.  Reageert u wel eens op woningen waarop u weinig kans maakt?

Ja, soms
Ja, vaak
Nee, nooit  Ga verder met vraag 52.

51.  Waarom reageert u wel eens op woningen waarop u weinig kans maakt? 

52.  Bekijkt u wel eens woningen via ‘kansrijk zoeken’?

(Vanaf 24 uur voor het einde van de reactietermijn kunt u ‘kansrijk zoeken’. Wanneer u dan inlogt bij Mijn Woonnet krijgt u de
woningen te zien waarbij u op dat moment het meest kansrijk bent.)
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Ja, soms
Ja, vaak
Nee, nooit  Ga verder met vraag Veranderingen

53.  Reageert u wel eens op woningen die te zien zijn via ‘kansrijk zoeken’? 

Ja, soms
Ja, vaak
Nee, nooit

Veranderingen

De volgende vragen gaan over veranderingen in de manier waarop u reageert.

54.  Heeft u het afgelopen jaar op meer of op minder woningen gereageerd dan de jaren ervoor?

Op meer woningen
Op minder woningen  Ga verder met vraag 56.
Op ongeveer evenveel woningen  Ga verder met vraag 57.
Ik sta pas 1 jaar of minder ingeschreven  Ga verder met vraag Bezichtigen en weigeren

55.  Waarom heeft u het afgelopen jaar op meer woningen gereageerd? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Omdat ik nu meer haast heb om te verhuizen
Omdat ik nu meer kans maak op een woning
Omdat ik minder kritisch ben geworden bij het zoeken
Omdat het woningaanbod veranderd is
Omdat de regels veranderd zijn
Anders, namelijk:

 Heeft u het afgelopen jaar op andere soorten woningen of in andere buurten gereageerd dan in de jaren ervoor?   

56.  Waarom heeft u het afgelopen jaar op minder woningen gereageerd? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Omdat ik nu minder haast heb om te verhuizen
Omdat ik nog weinig kans maak op woningen die ik wil
Omdat ik kritischer ben geworden bij het zoeken
Omdat het woningaanbod veranderd is
Omdat de regels veranderd zijn
Anders, namelijk:

57.  Heeft u het afgelopen jaar op andere soorten woningen of in andere buurten gereageerd dan in de jaren ervoor?

Ja
Nee  Ga verder met vraag Bezichtigen en weigeren
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58.  Waarin verschilden de woningen waarop u het afgelopen jaar heeft gereageerd van de woningen in de jaren ervoor? (Meerdere
antwoorden mogelijk)

Buurt of gemeente
Type woning (eengezinswoning, flat, etc.)
Aantal kamers of oppervlakte (groter of kleiner)
Huurprijs (goedkoper of duurder)
Anders, namelijk:

59.  Waarom heeft u op een ander soort woningen gereageerd? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Om sneller een woning te kunnen vinden
Omdat ik nu meer kans maak op een betere woning
Omdat mijn persoonlijke omstandigheden veranderd zijn
Omdat mijn wensen veranderd zijn
Omdat het woningaanbod veranderd is
Omdat de regels veranderd zijn

Bezichtigen en weigeren

De laatste vragen van dit blok gaan over het bezichtigen en weigeren van woningen.

60.  Bent u het afgelopen jaar via Woonnet Rijnmond uitgenodigd om een woning te bezichtigen?

Ja
Nee  Ga verder met vraag 63.

61.  Heeft u deze woning of woningen ook bezichtigd? 

Ja  Ga verder met vraag 63.
Nee
De ene keer wel, de andere keer niet

62.  Waarom heeft u de woning of woningen niet bezichtigd? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Ik had geen belangstelling voor de woning
Ik maakte niet genoeg kans om de woning te krijgen
Ik kon of wilde op dat moment niet verhuizen
Ik had de uitnodiging te laat gezien of gekregen
Ik had geen tijd
Ik had geen zin
Anders, namelijk:

63.  Heeft u het afgelopen jaar één of meer woningen geweigerd die via Woonnet Rijnmond werden aangeboden?

15



Ja
Nee  Ga verder met vraag Persoonlijke situatie

64.  Waarom heeft u het afgelopen jaar één of meer woningen geweigerd die via Woonnet Rijnmond werden aangeboden? (Meerdere
antwoorden mogelijk)

Ik kon of wilde op dat moment niet verhuizen
Ik wilde mijn opgebouwde wachttijd niet verliezen
Ik had geen goed gevoel bij de woning
De woning was vies of niet goed onderhouden
Vanwege de grootte of indeling van de woning
Vanwege de prijs van de woning
Vanwege kenmerken van de omgeving
Vanwege de locatie
Anders, namelijk:

65.  Wilt u aangeven of u het eens bent met de volgende stellingen? 

 Helemaal
mee eens  Mee eens  Neutraal

 Niet mee
eens

 Helemaal
niet mee

eens
Ik reageer vaak op woningen waar ik eigenlijk geen belangstelling
voor heb.
Ik vind het moeilijk om een woning te accepteren, omdat ik mijn
wachttijd niet wil verliezen.
Ik kijk pas echt goed naar de kenmerken van een woning als ik
hem aangeboden krijg.
Ik accepteer alleen een woning die aan al mijn wensen voldoet.

Persoonlijke situatie

Tot slot van de vragenlijst volgen nog enkele vragen over uw persoonlijke situatie.

66.  Bent u een vrouw of een man?

vrouw
man

67.  In welk jaar bent u geboren?  Jaartal: 19

68.  Met hoeveel volwassenen en hoeveel kinderen woont u in uw huidige woonruimte (uzelf meegerekend)?

 Aantal 

volwassenen (vanaf 18 jaar): 

Kinderen (tot 18 jaar):

69.  Welke situatie is het meest op u van toepassing?
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Ik woon bij mijn ouders
Ik woon in bij vrienden of familie (niet mijn ouders)
Ik woon op kamers of in andere onzelfstandige woonruimte
Ik huur een woning van een corporatie of particuliere verhuurder
Ik ben eigenaar van een koopwoning
Anders, namelijk:

70.  Wat is de postcode van uw huidige woonadres?  Postcode:  

71.  Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

Geen diploma
Lagere school
Mavo of vmbo
LBO−opleiding
MBO−opleiding
Havo, vwo, atheneum, gymnasium
HBO−opleiding
Universitaire opleiding

72.  Wat is het netto maandinkomen (zonder toeslagen) van alle leden van uw huishouden samen?

Minder dan €500
€500 tot €1000
€1000 tot €1500
€1500 tot €2000
€2000 tot €2500
€2500 tot €3000
€3000 tot €3500
€3500 tot €4000
Meer dan €4000
Dat weet ik niet

73.  In welk land bent u geboren? En uw vader? En uw moeder? 

Uzelf
Uw

vader
Uw

moeder
Nederland
Suriname
Nederlandse Antillen / Aruba
Indonesië
Turkije
Marokko
Dat weet ik niet
Ander land

Als vraag92(1) niet gelijk is aan 8 
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74.  In welk ander land bent u geboren? Land: 

Als vraag92(2) niet gelijk is aan 8 

75.  In welk ander land is uw vader geboren? Land: 

Als vraag92(3) niet gelijk is aan 8  Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst?  

76.  In welk ander land is uw moeder geboren? Land: 

77.  Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst?

78.  Mogen wij u over enige tijd nogmaals benaderen om te vragen of u dan een woning heeft gevonden en hoe tevreden u daarmee
bent? 

Ja
Nee

79.  Als dank voor de medewerking verloten we 25 VVV−cadeaubonnen van €20 onder alle deelnemers. Als u mee wilt loten voor een
VVV−cadeaubon, vul dan hier uw e−mailadres in.

E−mailadres:

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!

Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn, kunt u daarover lezen op de website van Woonnet Rijnmond.
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