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VERTROUWEN IN DE WONINGMARKT

– KOOPWONINGBEZITTERS VS. STARTERS

Het vertrouwen onder doorstromers (7,3) ligt hoger dan onder koopwoningbezitters zonder verhuisintentie (6,3) en starters (6.0). Ten opzichte van Q2 zijn er geen
significante verschillen in het gemiddelde vertrouwen.
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Weinig vertrouwen (0-6)
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Weinig vertrouwen (0-6)

49% (54%)

Weinig vertrouwen (0-6)

69% (74%)

Vertrouwen (7-8)

29% (30%)
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Vertrouwen (7-8)

27% (22%)

Veel vertrouwen (9-10)

3% (2%)

Veel vertrouwen (9-10)

19% (8%)

Q: Als u uw vertrouwen in de woningmarkt moet uitdrukken in een cijfer, welk cijfer zou dat dan zijn?
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Veel vertrouwen (9-10)

4% (3%)

%% significant hoger/lager dan koopwoningbezitters zonder verhuisintentie
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WOONINDEX

– VERGELIJKING Q1-Q3 2021

Net als in Q1 en Q2 blijft het vertrouwen in de woningmarkt positief; de index scoort in Q3 gemiddeld 117. Dit is vooral te danken aan de positieve scores voor de
verwachtingen rondom het aantal verkochte huizen en de huizenprijzen.
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Woonindex: gemiddelde van hypotheekrente, huizenprijzen, aantal verkochte huizen, eigen financiële situatie en economische situatie (verleden-toekomst).
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114

Legenda: Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021

WOONINDEX

– VERGELIJKING Q1-Q3 2021 ONDER KOOPWONINGBEZITTERS & STARTERS

Het verschil tussen de koopwoningbezitters en de starters is iets kleiner geworden; het vertrouwen in de woningmarkt ligt nu dicht tegen elkaar aan. Daarnaast hebben
vooral de doorstromers vertrouwen in de economische situatie.
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Woonindex: gemiddelde van hypotheekrente, huizenprijzen, aantal verkochte huizen, eigen financiële situatie en economische situatie (verleden-toekomst).
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– STELLINGEN – STARTERS

Starters maken zich meer zorgen dan koopwoningbezitters (doorstromers en koopwoningbezitters zonder verhuisintentie). De meeste zorgen hebben starters over het
kunnen betalen van een koopwoning (6 op de 10).
starters

Ik maak mij zorgen of ik wel een koopwoning kan betalen

31%

Ik maak mij zorgen over de regelgeving omtrent hypotheken

16%

Ik maak mij zorgen over een financiële crisis

17%

Ik maak mij zorgen over (inter)nationale economische ontwikkelingen

14%

Ik maak mij zorgen over mijn financiële situatie

14%

Ik maak mij zorgen over de hypotheekrenteaftrek

Ik maak mij zorgen over mogelijke werkeloosheid

11%

16%

Helemaal mee eens

29%

36%

19%

30%

26%

13%

27%

27%

21%

Niet mee eens, niet mee oneens

5

25%

Mee oneens

3%

52%

7%

2%

46%

10%

16%

8%

15%

Helemaal mee oneens

60%

7%

8%

21%

32%

22%

7% 2%

15%

26%

32%

Mee eens

13%

23%

29%

Q: Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met de volgende stellingen?
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18%

4%

2%

5%

2%

Weet niet

46%
40%
38%
38%

VERWACHTE DUUR ZOEKTOCHT

- DOORSTROMERS VS. STARTERS

Starters zijn dan ook iets minder optimistisch in hoe lang het zoeken naar een koopwoning nog zal duren. Ongeveer een derde van de starters verwacht dat dit langer
dan 1,5 jaar in beslag zal nemen. Dat is twee keer zo veel als bij de doorstromers.
Koopwoningbezitters (doorstromers)

Minder dan 1 maand

3%

2-3 maanden

3%

4-6 maanden

voor 21% is de
situatie (zeer) urgent

25%

13 maanden- 18 maanden (1 jaar -1,5 jaar)

23%

19 maanden- 24 maanden (1,5 jaar -2 jaar)

12%

5%

17% verwacht dat de
zoektocht langer dan
1,5 jaar zal duren

Q: Hoe lang verwacht u dat uw zoektocht naar een nieuwe koopwoning in totaal in beslag zal nemen?

dvj-insights.com

2%

2-3 maanden

3%

7-9 maanden

16%

10-12 maanden

Minder dan 1 maand

4-6 maanden

13%

7-9 maanden

Langer dan 2 jaar

starters
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voor 22% is de
situatie (zeer) urgent

8%

13%

10-12 maanden

19%

13 maanden- 18 maanden (1 jaar -1,5 jaar)

19%

19 maanden- 24 maanden (1,5 jaar -2 jaar)

18%

Langer dan 2 jaar

17%

35% verwacht dat de
zoektocht langer dan
1,5 jaar zal duren

REDEN URGENTIE
De voornaamste reden voor de urgentie van starters achter het vinden van een koopwoning, is dat zij op dit moment geen zelfstandige of passende woonomgeving
hebben.
STARTERS

Nu geen zelfstandige of passende woonomgeving

59%

Ik moet/wil dichter bij mijn werk wonen

26%

Financieel is mijn huidige situatie niet vol te houden/ erg ongewenst (hoge huur, hoe hypotheek etc.)

24%

Ik moet/wil dichter bij familie/ vrienden wonen (zorg bieden, opvang kinderen etc.)

23%

Andere reden, namelijk:

8%

Q: U heeft aangegeven dat het vinden van een nieuwe koopwoning urgent of heel erg urgent is voor u. Kunt u aangeven waarom? (n=89)
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“Ik wil gaan samenwonen met mijn partner”
“Huidige huis wordt te klein”
“Huurcontract loopt af”

WANNEER STOPPEN MET ZOEKEN

- DOORSTROMERS VS. STARTERS

Wanneer de zoektocht naar een koopwoning te lang duurt, zouden doorstromers iets vaker (tijdelijk) de zoektocht beëindigen dan starters (4 op de 10 doorstromers
tegenover 3 op de 10 starters). Wanneer men zou stoppen met zoeken als het te lang duurt, zou zo’n twee derde van de doorstromers en starters na 1 jaar stoppen.
Koopwoningbezitters (doorstromers)

starters

40% stopt (tijdelijk) met zoektocht als dit te lang duurt

Minder dan 1 maand
2-3 maanden

Minder dan 1 maand

2%

17%

7-9 maanden

69% blijft max. 1
jaar zoeken

20%

10-12 maanden

2%
5%

4-6 maanden

14%

7-9 maanden

13%

10-12 maanden

24%

13 maanden- 18 maanden (1 jaar -1,5 jaar)

Langer dan 2 jaar

2-3 maanden

6%

4-6 maanden

19 maanden- 24 maanden (1,5 jaar -2 jaar)

31% stopt (tijdelijk) met zoektocht als dit te lang duurt

31%

13 maanden- 18 maanden (1 jaar -1,5 jaar)

19%

19 maanden- 24 maanden (1,5 jaar -2 jaar)

3%

Langer dan 2 jaar

9%

66% blijft max. 1
jaar zoeken

15%
6%
13%

Q: U heeft aangegeven dat als uw zoektocht naar een koopwoning te lang duurt dat u dan stopt met het zoeken naar een koopwoning. Na welke periode is dit? Na een totale zoektocht van… (Doorstromers n=89; Starters n=128)
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PLAN NA STOPPEN MET ZOEKEN

- DOORSTROMERS VS. STARTERS

Meer dan de helft van zowel de doorstromers als de starters zou na het stoppen met zoeken naar een koopwoning na een aantal maanden de zoektocht weer
oppakken. Vergeleken met starters zouden doorstromers vaker definitief stoppen met zoeken en in de huidige woning blijven.
Koopwoningbezitters (doorstromers)

Ik stop tijdelijk met zoeken, na een aantal
maanden start ik mijn zoektocht naar een
koopwoning weer op

Ik stop tijdelijk met zoeken, na een aantal
maanden start ik mijn zoektocht naar een
koopwoning weer op

52%

Ik stop definitief (minimaal 1 jaar) met zoeken
en ga op zoek naar een (nieuwe) huurwoning

57%

Ik stop definitief (minimaal 1 jaar) met zoeken
en ga op zoek naar een (nieuwe) huurwoning

27%

Ik stop definitief (minimaal 1 jaar) met zoeken
en blijf in mijn huidige woning

Weet ik echt niet

starters

18%

3%

23%

Ik stop definitief (minimaal 1 jaar) met zoeken
en blijf in mijn huidige woning

10%

Weet ik echt niet

10%

Q: U heeft aangegeven dat als uw zoektocht naar een koopwoning te lang duurt dat u dan stopt met het zoeken naar een koopwoning. Kunt u aangeven wat u dan van plan bent? (Doorstromers n=89; Starters n=128)
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INVLOED ZOEKTOCHT OP LEVEN
De lange zoektocht naar een koopwoning heeft o.a. invloed op werk, sparen, plannen voor samenwonen of gezinsuitbreiding en het doen van andere grote aankopen
zoals een auto. Starters geven vaker aan dat samenwonen wordt uitgesteld dan de doorstromers. Doorstromers ervaren juist vaker fysiek hinder dan starters.
Invloed zoektocht op andere keuzes

Invloed zoektocht op leven
Koopwoningbezitters
(doorstromers)

Starters

Uitstellen van samenwonen

Uitstellen
van samenwonen
17%

25%

Uitstellen van gezinsuitbreiding

Uitstellen
20%van gezinsuitbreiding

25%

Uitstellen van (extra) woongenot (meerUitstellen
ruimte, van (extra) woongenot (meer ruimte,
34%
tuin etc.)
tuin etc.)

33%

Uitstellen van (extra) leefgenot (andereUitstellen van (extra) leefgenot (andere
23%
omgeving, meer rust of juist de stad) omgeving, meer rust of juist de stad)

25%

Uitstellen zelfstandig wonen (bv scheiding
Uitstellen zelfstandig wonen (bv scheiding
13%
uitstellen, in studentenflat blijven wonen)
uitstellen, in studentenflat blijven wonen)
Fysieke hinder (op zoek naar gelijkvloers
Fysieke
etc.) hinder (op zoek
18% naar gelijkvloers etc.)

19%
8%

Uitstellen van betere woon-werk balansUitstellen
(reistijd) van betere woon-werk
balans (reistijd)
19%
Andere invloed, namelijk:

Q: Heeft deze lange periode invloed op andere keuzes in uw leven? | Welke invloed heeft dit op uw leven? (Doorstromers n=178; Starters n=358)
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2%

Andere invloed, namelijk:

21%
6%

44% VAN DE STARTERS
STELT SAMENWONEN ÓF
GEZINSUITBREIDING UIT

VOORBEREIDING

- DOORSTROMERS VS. STARTERS

Doorstromers hebben al iets vaker de stap genomen om met een hypotheekadviseur of onafhankelijk adviseur te praten dan starters. Starters zijn juist vaker blanco
gaan zoeken zonder verdere financiële voorbereidingen te treffen.
Koopwoningbezitters (doorstromers)

Zelf uitgezocht wat de maximale hypotheek/
maandlasten kunnen zijn

Zelf uitgezocht wat de maximale hypotheek/
maandlasten kunnen zijn

35%

Vooraf met een hypotheekadviseur of onafhankelijk
adviseur gesproken en indicatie gekregen voor wat ik
maximaal kan lenen

23%

Geen financiële voorbereidingen getroffen (blanco
gaan zoeken)

6%

Andere voorbereiding, namelijk:

0%

Q: U heeft aangegeven dat u verwacht in de komende 2 jaar een huis te kopen. Welke financiële voorbereidingen heeft u getroffen voordat u actief op zoek ging naar een koopwoning?
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33%

Vooraf met een hypotheekadviseur of onafhankelijk
adviseur gesproken en een garantie gekregen voor een
hypotheekbedrag

34%

Geen financiële voorbereidingen getroffen (blanco
gaan zoeken)

40%

Vooraf met een hypotheekadviseur of onafhankelijk
adviseur gesproken en indicatie gekregen voor wat ik
maximaal kan lenen

41%

Vooraf met een hypotheekadviseur of onafhankelijk
adviseur gesproken en een garantie gekregen voor een
hypotheekbedrag

Andere voorbereiding, namelijk:

starters

11

17%

2%

“Sparen en prijzen in
de gaten houden”
“Extra gespaard”

DUURZAAMHEID HUIS - KOOPWONINGBEZITTERS
Vier op de vijf koopwoningbezitters heeft ten minste één maatregel doorgevoerd om de woning te verduurzamen. Men kiest hierbij het vaakst voor isolatie, met als
voornaamste reden het wooncomfort. Daarna koos men het vaakst voor zonnepanelen, vanwege de duurzaamheid.
energielabel

A

Genomen maatregelen in de laatste 5 jaar

22%

B

Isolatie (bijv. isolatieglas of
dakisolatie)

61%

Biedt meer wooncomfort

18%

C

Zonnepanelen

15%

D

38%

Meest duurzaam

9%
Zonneboiler/ Warmtepomp

E

17%

Meest duurzaam

5%

F

1%

G

2%

Andere maatregel, namelijk

Geen
Weet ik niet

2%

21%

28%

Q: Welk energielabel heeft uw huis? | Welke van de onderstaande maatregelen heeft u doorgevoerd in de afgelopen 5 jaar om uw woning om uw woning duurzamer te maken? | Kunt u aangeven waarom u voor deze maatregel heeft gekozen?

dvj-insights.com
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GENOMEN MAATREGELEN LAATSTE 5 JAAR

- KOOPWONINGBEZITTERS

Onder de koopwoningbezitters met een lager energielabel (D t/m G), heeft men niet vaker energiebesparende maatregelen doorgevoerd dan onder
koopwoningbezitters met een hoger label (A t/m C). Echter, wanneer men niet weet welk label hun huis heeft, zijn er ook minder maatregelen genomen.
Energielabel a t/m c

Energielabel d t/m g

Isolatie (bijv. isolatieglas of dakisolatie)

Isolatie (bijv. isolatieglas of dakisolatie)

67%

Zonnepanelen

72%

Zonnepanelen

41%

35%

Onder koopwoningbezitters
die niet weten welk
energielabel hun huis heeft,
Zonneboiler/ Warmtepomp

21%

Ik heb geen maatregelen doorgevoerd om
mijn woning duurzamer te maken

Andere maatregel, namelijk:

heeft 37% géén
maatregelen doorgevoerd

Zonneboiler/ Warmtepomp

Ik heb geen maatregelen doorgevoerd om
mijn woning duurzamer te maken

16%

Andere maatregel, namelijk:

2%

Q: Welke van de onderstaande maatregelen heeft u doorgevoerd in de afgelopen 5 jaar om uw woning om uw woning duurzamer te maken? (A-C n=392; D-G n=121)
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21%

13

13%

2%

WAAROM WEL/GEEN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN GENOMEN
- KOOPWONINGBEZITTERS

De voornaamste reden om energiebesparende maatregelen te nemen is vanwege het milieu. Daarop volgen een lagere energierekening en het aangenamer maken
van de woning. De belangrijkste reden om nog geen energiebesparende maatregelen te hebben genomen, is dat men de woning al energiezuinig vond.
Waarom wel maatregelen genomen

Waarom geen maatregelen genomen
Mijn woning is al energiezuinig

Vanwege het milieu

39%

25%

Ik wil geen verbouwing

19%

Ik kan dit niet betalen

18%

Niet aan gedacht

De investering verdient zich terug door een lagere
energierekening

38%

13%

Geen tijd om het goed uit te zoeken/regelen

11%

Ik vind het niet nodig

11%

Ik heb al energiebesparende maatregelen…
Om mijn woning aangenamer te maken

34%

De woning is zo beter verkoopbaar
(waardestijging)

Andere reden, namelijk

Dit levert niet genoeg besparing op

8%

Geen zin om het goed uit te zoeken/regelen

8%

Ik twijfel over de kwaliteit

28%

Ik had ook al een andere verbouwing op de
planning staan en kan het daardoor makkelijk
combineren

7%

Ik weet niet goed welke maatregelen ik kan…

7%

Ik denk dat de maatregelen in de toekomst…

6%

Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn

18%

5%

Ik denk dat de maatregelen in de toekomst…

3%

Ik vind dat de overheid dit moet regelen

3%

“Die investering wil ik in
mijn nieuwe huis stoppen”
“Ik beslis hier niet over”

Ik wil geen structurele aanpassingen… 0%

1%

Andere reden, namelijk
Q: U heeft aangegeven dat u [geen] energiebesparende maatregelen heeft doorgevoerd in de afgelopen 5 jaar. Kunt u aangeven waarom [niet]?
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9%
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Bij energielabel

a-c geeft 39% aan
dat de woning al
energiezuinig is en
er daarom geen
maatregelen zijn
genomen

12%

WAAROM WEL ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN GENOMEN
- KOOPWONINGBEZITTERS

Wanneer men een hoger energielabel heeft, heeft men eerder energiebesparende maatregelen voor het milieu genomen dan wanneer men een lager label heeft.
Voor die laatste groep is de belangrijkste reden dat de investering zich terugverdient.
Energielabel a t/m c

Energielabel d t/m g

Vanwege het milieu

Vanwege het milieu

41%

De investering verdient zich terug door een lagere
energierekening

De investering verdient zich terug door een lagere
energierekening

34%

Om mijn woning aangenamer te maken

32%

Om mijn woning aangenamer te maken

De woning is zo beter verkoopbaar
(waardestijging)

32%

De woning is zo beter verkoopbaar
(waardestijging)

Ik had ook al een andere verbouwing op de
planning staan en kan het daardoor makkelijk
combineren

Andere reden, namelijk

43%

33%

21%

Ik had ook al een andere verbouwing op de
planning staan en kan het daardoor makkelijk
combineren

18%

Andere reden, namelijk

1%

Q: U heeft aangegeven dat u energiebesparende maatregelen heeft doorgevoerd in de afgelopen 5 jaar. Kunt u aangeven waarom? (A-C n=328; D-G n=105)
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30%

15

24%

0%

HOOFDSTUKKEN

Bijlagen

ACHTERGROND & DOELSTELLINGEN
◦ ING heeft de WoonIndex opgezet, een cijfer dat het vertrouwen in de
woningmarkt representeert. Dit vertrouwen wordt gemeten aan de
hand van 5 thema’s waarover het gemiddelde wordt genomen
gemiddelde van hypotheekrente, huizenprijzen, aantal verkochte
huizen, eigen financiële situatie en economische situatie (verledencontextuele toekomst).
◦ Daarnaast biedt dit onderzoek inzicht in woongerelateerde thema’s,
die elk kwartaal anders zijn.
◦ In Q3 2021 wordt er stilgestaan bij de krapte van de huizenmarkt, de
rol van adviseurs en duurzaamheid.
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ACHTERGROND - SAMPLE
SubgroepEN:

STEEKPROEFGROOTTE

Totaal:

Koopwoningbezitters

n=1123

Geen verhuisintentie
Doorstromers

Starters

n=710
n=221
n=489

n=413

DOELGROEP

• Koopwoningbezitters:
• Starters:

koopwoningbezitters die van plan zijn in de komende twee jaar een nieuwe koopwoning te kopen
koopwoningbezitters die niet van plan zijn in de komende twee jaar een koopwoning te kopen
huurders die van plan zijn in de komende twee jaar een koopwoning te kopen
thuiswoners die van plan zijn in de komende twee jaar een koopwoning te kopen

óf
óf

weging
Er is gewogen naar een afspiegeling van de Nederlandse woningmarkt voor wat betreft de verhouding tussen (potentiële) starters en woningbezitters (95,8%
koopwoningbezitters-4,2% starters).

Veldwerkperiode
Het veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 26 juli 2021 en 16 augustus 2021.
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LEESWIJZER: WOONINDEX
WOONINDEX

TOELICHTING
Het vertrouwen in de woningmarkt wordt berekend aan
de hand van 5 thema’s, waarover een gemiddelde
genomen wordt.

ONDERLIGGENDE CONSTRUCTEN
Hypotheekrente
De hypotheekrente is de afgelopen 12 maanden…
De hypotheekrente zal de komende 12 maanden…
(stijgen = negatief voor het vertrouwen)(dalen = positief voor het vertrouwen)

0-200

Het vertrouwen in de woningmarkt wordt
uitgedrukt in een cijfer tussen de 0 en 200, waarbij
100 het neutrale middelpunt is.

Een cijfer boven de 100 geeft aan dat het
vertrouwen in de woningmarkt positief is, een cijfer
onder 100 geeft aan dat er een negatief vertrouwen
in de woningmarkt is.
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Elk thema is opgebouwd uit twee vragen, waarbij zowel
naar het verleden als naar de toekomst wordt gekeken (zie
vragen rechts). Om per thema tot 1 score te komen, wordt
een gemiddelde genomen van het verleden en de in
context geplaatste toekomst.

Huizenprijzen
De huizenprijzen zijn de afgelopen 12 maanden…
De huizenprijzen zullen de komende 12 maanden…
(stijgen = positief voor het vertrouwen)(dalen = negatief voor het vertrouwen)

De toekomst score wordt in perspectief geplaatst ten
opzichte van de score over het verleden.
Bijvoorbeeld:

Aantal verkochte huizen

Een respondent geeft aan dat de eigen financiële situatie in de
afgelopen 12 maanden is verslechterd (score 0), maar in de
toekomst heel veel beter gaat worden (score 200).

(stijgen = positief voor het vertrouwen)(dalen = negatief voor het vertrouwen)

Relatief gezien maakt deze respondent een enorme sprong
(van verslechterd naar verbeterd). Door simpelweg het
gemiddelde te nemen van deze twee vragen komt men op
een score van 100, waarbij het neutrale middelpunt wordt
bereikt. Hiermee wordt geïnsinueerd dat deze respondent
géén verandering in vertrouwen doormaakt, terwijl dit wel
het geval is. Door de toekomst in context van het verleden
te plaatsen wordt een relatieve daling/stijging van het
vertrouwen ook gewaarborgd.

Het aantal huizen dat de afgelopen 12 maanden is verkocht is…
Het aantal huizen dat de komende 12 maanden wordt verkocht zal…

Economie – eigen financiële situatie
Uw eigen financiële situatie is de afgelopen 12 maanden…
Uw eigen financiële situatie zal de komende 12 maanden…
(verbeteren = positief voor het vertrouwen)(verslechteren = negatief voor het vertrouwen)

Economie – algemene economie
De algemene economie in Nederland is de afgelopen 12 maanden…
De algemene economie in Nederland zal de komende 12 maanden…
(verbeteren = positief voor het vertrouwen)(verslechteren = negatief voor het vertrouwen)
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