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Voorwoord 
Voor u ligt het onderzoeksverslag van de Smart Solutions Semester groep DAD. Dit verslag is 

geschreven in het kader van de opdracht 070. Housing concepts for (ex) students in Enschede and 

Deventer waarin een advies wordt uitgebracht over woonconcepten voor hoogopgeleide starters.  

Van 3 september 2018 tot 28 januari 2019 werd er gewerkt aan dit project, waarvan het eerste 

gedeelte uit een onderzoek bestaat en het tweede gedeelte uit het vertalen van de gegevens uit het 

onderzoek naar een woonconcept voor hoogopgeleide starters. 

Tijdens het opstellen van dit verslag stond onze begeleider dhr. B. Wegdam ter beschikking om 

eventuele onduidelijkheden op te lossen en vragen te beantwoorden. Wij bedanken hem voor de 

begeleiding, die hij ons heeft gegeven tijdens het Smart Solutions Semester. De ondersteuning die hij 

gaf, was zeer waardevol voor het verslag. 

Tevens willen wij onze opdrachtgevers; provincie Overijssel, gemeente Enschede, gemeente Deventer, 

BPD en het Lectoraat Duurzame Leefomgeving, bedanken voor het verstrekken van deze mooie en 

interessante opdracht. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

J. Lodewijk  
L. Keemers  
B. van den Berg  
R. Velthuis  
L. van der Zanden 
 
Enschede, 1 februari 2019  
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Samenvatting 
Hoogopgeleide starters trekken weg uit Enschede en Deventer. Het probleem doet zich voor om 

verschillende redenen. Volgens een onderzoek van CBS trekken starters om drie redenen weg: relaties, 

werk en studie. De hoogopgeleide starter in Enschede en Deventer is zich weinig bewust van de 

bedrijven die werk aanbieden in de Overijsselse steden. Naast relatie, werk en studie kan een 

woonconcept stimuleren om studenten na hun afstuderen te behouden. De bevindingen worden 

bevestigd door het KTIT-onderzoek van de Universiteit Twente.  

In dit onderzoek zijn inzichten vergaard naar de eisen en wensen met betrekking tot het woonmilieu 

van hoogopgeleide starters in Enschede en Deventer. Hierbij is het woonmilieu toegespitst op de 

volgende onderdelen: wijk en stad, woning en financiën. Dit is uitgevoerd door middel van een foto-

onderzoek waarbij de respondent zelf foto’s heeft aangeleverd, die betrekking hebben op de functies 

van hun toekomstig woonmilieu. Daarna heeft een diepte-interview plaatsgevonden, waarmee de 

onderliggende gedachtegang van de respondent bij de keuze voor de foto’s is achterhaald. Na het 

afnemen van de diepte-interviews is er een analyse gemaakt, waaruit een top 8 van eisen en wensen 

aan een woning en een top 8 van eisen en wensen aan de wijk en stad is samengesteld. 

De hoogopgeleide starters willen geen hangjeugd en geen arbeiderswijk in de nabije omgeving. De 

doelgroep wil het liefst met gelijkgestemden wonen en geven nadrukkelijk aan een supermarkt op 

maximaal vijf á tien minuten fietsafstand te willen hebben. Ook vindt de doelgroep een verzorgde 

uitstraling van de buurt belangrijk. Op het gebied van de woning geeft de doelgroep aan dat zij een 

ruime leefruimte belangrijk vinden, de rest van de woning moet functioneel praktisch zijn ingedeeld. 

De respondenten gaven aan een functionele buitenruimte te waarderen. Het gaat hierbij om een eigen 

buitenruimte, waar voldoende ruimte is om met vrienden en familie te kunnen zitten. De doelgroep 

geeft als eis aan parkeergelegenheid te willen hebben.  

Op voorhand werd verwacht dat de doelgroep behoefte had aan het delen van woonvoorzieningen, 

zoals bij woonconcepten in de Randstad soms wordt aangeboden. Het blijkt echter dat de 

hoogopgeleide starter in Enschede en Deventer een traditioneel beeld heeft van hun toekomstige 

woning en een dergelijk delen niet op prijs stelt.   

De betaalbaarheid van een koopwoning is voor veel hoogopgeleide starters een probleem. De huidige 

woningmarkt is moeilijk te betreden voor de starter, doordat veel woningen worden opgekocht door 

(particuliere) beleggers. Wanneer deze woningen in de particuliere huursector komen zijn, de 

huurprijzen niet te betalen voor de hoogopgeleide starter. Het inkomen van de hoogopgeleide is aan 

de andere kant in veel gevallen dan weer te hoog voor een sociale huurwoning. Een sociale huurwoning 

is door lange wachtlijsten tevens moeilijk te bemachtigen.  

Doordat hoogopgeleide starters verwachten twee tot vijf jaar in hun eerste woning te gaan wonen, 

lijkt huren de meest geschikte optie. Traditionele appartementen met een huurprijs die financieel 

haalbaar is voor starters en met bescherming voor prijsstijgingen in de vrije huursector. 

Vanuit de eisen en wensen uit het onderzoek zijn drie woonconcepten ontwikkeld: gedeeld wonen, 

functioneel wonen en bijzonder wonen. Gedeeld wonen is voortgekomen uit het gegeven dat 21% van 

de respondenten faciliteiten wil delen. Er is een woning met vier slaapkamers voor vier bewoners 

ontworpen, met gedeelde keuken, buitenruimte, woon- en badkamer. Door het delen van faciliteiten 

kan de huurprijs worden verlaagd. Het functioneel wonen is een traditioneel concept, waar aandacht 

wordt besteed aan een buitenruimte, privacy en ruime leefruimte. De rest van de woning is zo efficiënt 

mogelijk ingedeeld. Het idee achter dit concept is een lage prijs voor een privéwoning. Het bijzonder 
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wonen is een concept waar er extra aandacht aan het ruimtelijke gevoel is besteed. De buitenruimte 

is groter en het concept is duurder. 

De ontworpen concepten zijn voorgelegd aan de doelgroep op het Smart Solutions Festival. Er is 

gevraagd aan de bezoekers in welk van de drie concepten zij het liefst zouden willen wonen na het 

studeren. Net als bij het foto-onderzoek kwam uit deze consultatie dat de hoogopgeleide starter een 

erg traditionele woonwens heeft. Het functioneel wonen werd met 70% het meest gekozen concept.  
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Begrippenlijst 
Externe woonwensen: Externe woonwensen zijn wensen die mensen hebben ten aanzien van de wijk 

of stad waar een woning zich in bevindt. 

Hoogopgeleiden: Hoogopgeleiden zijn (ex) studenten die zijn afgestudeerd aan een hbo- of wo-

opleiding. 

Ideaal: Met ideale wordt de beste prijs-kwaliteit verhouding bedoelt. De eisen wensen en 

randvoorwaarden afgewogen met wat er betaald moet worden. 

Integratie: Met integratie wordt het opgaan in een samenleving bedoeld. (Juridischwoordenboek, 

2018) 

Interne woonwensen: Interne woonwensen zijn wensen die mensen hebben ten aanzien van hun 

woning. 

Omgeving: Met omgeving wordt de locatie, de voorzieningen en andere faciliteiten in de omgeving 

(stad of wijk) van een woning bedoeld. 

Woonconcepten: Onder woonconcepten worden concepten verstaan waarin mensen gehuisvest 

worden. Dit kan gericht zijn op locatie, prijs of soort huisvesting. 

Woonmilieu: Onder woonmilieu worden de omstandigheden verstaan waarbinnen men woont. In dit 

onderzoek verstaan we onder de omstandigheden. De omgeving waarin men woont, wat men betaald 

voor een woning en hoe de woning is ingedeeld.  

Woonwensen: Woonwensen zijn wensen die mensen hebben ten aanzien van hun woning en de 

omgeving hiervan (Bouwtrefpunt, 2016). 
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Over ons 

DAD: Design Along Desires (zie Figuur 1) is een adviesbureau dat bestaat uit vijf medewerkers. De 

medewerkers hebben allemaal een verschillende, maar vooral technische achtergrond. Hierdoor kan 

DAD goed inspelen op vraagstukken die er in de markt zijn voor (nieuwe) woonconcepten. 

Binnen dit project neemt J. Lodewijk de rol van directeur op zich. Het leiden van vergaderingen en het 

beheersen van de planning voor het project. J. Lodewijk zit in het vierde jaar van zijn studie 

bouwtechnische bedrijfskunde en heeft daarmee een brede kennis op bouwkundig en bedrijfskundig 

gebied, daarnaast heeft hij een minor in architectuur gevolgd. 

R. Velthuis neemt de rol van secretaris op zich. De taken die hierbij horen zijn notuleren tijdens 

vergaderingen en het beheersen van informatie dat beschikbaar komt binnen het project. R. Velthuis 

zit ook in het vierde jaar van zijn studie bouwtechnische bedrijfskunde en heeft daarmee een brede 

kennis op bouwkundig en bedrijfskundig gebied. Hij heeft een minor in vastgoed en makelaardij 

gevolgd.    

B. van den Berg zijn rol bestaat uit de externe PR-activiteiten. Hierbij gaat het om het presenteren van 

ideeën, het ontwerpen van presentaties en deze beeldend naar de opdrachtgever en overige 

geïnteresseerden communiceren. B. van den Berg zit in zijn derde jaar van zijn studie industrieel 

productontwerp, daarmee heeft hij kennis van het efficiënt ontwerpen en vormgeven van producten.  

L. van der Zanden zijn rol bestaat uit de interne PR-activiteiten. Het gaat hierbij om het contact met de 

opdrachtgever, tutor en andere externe personen binnen het project. Het contact met deze personen 

is belangrijk bij het verkrijgen van informatie en het verifiëren bij de opdrachtgever of er gedaan wordt 

wat hij verwacht. 

L. Keemers heeft de rol van HRM/planner. L. Keemers stelt de planning op en koppelt werkzaamheden 

aan de medewerkers. Een andere taak van hem is wekelijks de planning te bewaken en afwijkingen te 

constateren. L. Keemers is bezig met het vierde jaar van zijn studie bouwkunde, hiermee heeft hij 

diepgaande kennis op technisch gebied. Hij heeft een minor in vastgoed en makelaardij gevolgd. 

Missie: DAD is een adviesbureau die, door nieuwe woonconcepten te ontwikkelen, voor iedereen een 

gepaste en comfortabele woonomgeving biedt. Door te blijven innoveren en dit te combineren met 

de huidige woonconcepten streven wij naar een goede 

omgeving voor de nieuwe generaties.  

Visie: DAD richt zich op het beantwoorden van de gerichte vraag 

die in elke bewoner verscholen ligt om hieruit een leefomgeving 

te creëren die voor de specifieke groepering bevolking 

comfortabel en geschikt is.                                

Door elke doelgroep een woonconcept op maat aan te bieden 

en daarbij de omgeving te stimuleren om de nieuwe generaties 

te enthousiasmeren voor het leefgebied. 

   

Figuur 1: DAD logo 
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H1.  Achtergrond en aanleiding 
Hoogopgeleide starters trekken na hun studie weg uit Enschede en Deventer (KTIT, 2017). Om dit 

probleem op te lossen hebben gemeente Enschede en Deventer de opdracht verstrekt aan 

adviesbureau DAD om meer inzicht te verkrijgen in de behoeften van hoogopgeleide starters op de 

woningmarkt. Het doel van dit onderzoek is om informatie te verkrijgen over welke woonwensen 

hoogopgeleide starters hebben en wat ervoor nodig is om het wegtrekken, zoals geïllustreerd in punt 

één van de infographic te beperken (zie Figuur 2). 

Een groot gedeelte van de studenten van Saxion Enschede, Universiteit Twente en Saxion Deventer 

verlaat de stad na het afronden van hun studie. 

Van de studenten die in Enschede of Deventer hebben gestudeerd, verwacht een groot gedeelte (72% 

in Enschede) de stad te verlaten binnen vijf jaar na het afronden van de studie (KTIT, 2017)(zie Figuur 

2).  

Volgens een onderzoek van het CBS trekken 

studenten na het studeren weg uit de 

studentensteden op ongeveer 25-jarige 

leeftijd om ergens anders te gaan wonen en 

werken. (Agtmaal-Wobma, 2009)  

Volgens D. Linsen, schrijfster van het NRC, 

zien studenten Enschede als tussenstation 

tijdens hun studententijd. De studenten 

komen naar Enschede toe om te studeren en vertrekken weer na hun studententijd (Linsen, 2018). 

Daarnaast is door L. Geurds, een Enschedese student, opgemerkt dat studenten denken dat er in de 

Randstad meer doorgroeimogelijkheden zijn. Hij beweert ook dat er sprake is van een domino-effect 

doordat vele sociale contacten ook richting het westen vertrekken zijn medestudenten geneigd te 

volgen (Enschede N. , 2018).   

§1.1 Belangen van partijen en doelstelling 
In dit onderzoek zijn er drie partijen betrokken, de gemeente, de bedrijven binnen Enschede en 

Deventer die hoogopgeleide starters nodig hebben en de hoogopgeleide starters zelf. Elke groep heeft 

een belang binnen Enschede en Deventer. 

Het belang van de gemeente Enschede en Deventer is het behouden van de hoogopgeleide starters 

voor de stad of regio na hun studententijd. Dit is hun belang, omdat 72% van de hoogopgeleide starters 

na hun studie Enschede en Deventer verlaten (KTIT, 2017). Het belang van Enschede en Deventer is 

dat er genoeg kennis in de stad blijft, waardoor de welvaart ook op peil kan worden gehouden. Als er 

hoogopgeleiden in de stad blijven, zijn de bedrijven (die deze kennis nodig hebben) eerder bereid om 

in regio Enschede en Deventer te blijven, waardoor er ook voor de laagopgeleide mensen een baan 

blijft. De gemeenten willen voorkomen dat de stad leegloopt. (Brughuis, 2018) 

De tweede-belanghebbende zijn de bedrijven in Enschede en Deventer die hoogopgeleide starters in 

dienst hebben. Uit meerdere bronnen blijkt dat bepaalde bedrijven behoefte hebben aan 

hoogopgeleide afstudeerders. Door de hoge arbeidsmoraal en loyaliteit is de net afgestudeerde 

Enschedese student een geliefd potentieel nieuwe werknemer, aldus D. Schipper van Demcon. 

(Enschede D. o., 2018) 

De derde-belanghebbende is de hoogopgeleide starter zelf. Deze starter heeft de volgende belangen: 

carrièremogelijkheden, een cultuur die past bij de leefstijl, een comfortabel woonmilieu en een goed 

Een groot gedeelte van de in Enschede en 

Deventer afgestudeerde trekt weg na de 

studie (Agtmaal-Wobma, 2009). 

 Figuur 2: huidig probleem 
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gevoel bij een stad (KTIT, 2017). De carrièremogelijkheden en relaties zijn vaak het doorslaggevende 

argument om ergens te gaan wonen en werken (Van Geffen & Timmen, 2018). Van de studenten in 

Twente weet 35% geen bedrijf in Twente te noemen en verwacht 72% binnen nul en vijf jaar te 

vertrekken uit Enschede (KTIT, 2017). 

De doelstelling is het verkrijgen van inzichten van de ideale woonomgeving voor de vijf jaar na het 

studeren van hoogopgeleide starters, om de integratie van deze hoogopgeleide starters in Enschede 

en Deventer te bevorderen, door het ontwerpen van woonconcepten.  

§1.2 Hoofdvraag en deelvragen 
Hoofdvraag: Hoe kan het ideale woonconcept gecreëerd worden binnen Enschede en Deventer voor 

hoogopgeleide starters? 

1. Wat zijn de randvoorwaarden, eisen en wensen van een wijk en stad voor hoogopgeleide 
starters die gestudeerd hebben in Enschede of Deventer? (Extern) 

a. Welke randvoorwaarden, eisen en wensen hebben de hoogopgeleide starters aan de 
voorzieningen in de wijk en stad. 

b. Welke randvoorwaarden, eisen en wensen hebben de hoogopgeleide starters aan de 
beleving van de wijk en stad. 

c. Welke randvoorwaarden, eisen en wensen hebben de hoogopgeleide starters aan de 
infrastructuur van de wijk en stad. 

 
Met randvoorwaarden wordt een denkbeeldige grens gesteld, wat er wel en niet in een woning mag 
voorkomen. De eisen bestaan uit onderdelen waar een woning aan moet voldoen. Met wensen 
worden onderdelen benoemd waar een woning zoveel mogelijk aan moet voldoen. 
 

2. Wat zijn de randvoorwaarden, eisen en wensen van een woning voor hoogopgeleide starters 
die gestudeerd hebben in Enschede of Deventer? (Intern) 

a. Welke randvoorwaarden, eisen en wensen hebben de hoogopgeleide starters aan de 
binnenkant van een woning. 

b. Welke randvoorwaarden, eisen en wensen hebben de hoogopgeleide starters aan de 
buitenkant van een woning. 

 
Met de binnenkant van een woning wordt alles wat binnen de woning valt bedoelt. Denk hierbij aan 
de indeling, uitstraling en grote. Met de buitenkant van een woning wordt alles wat buiten de woning 
valt bedoelt. Denk hierbij aan de buitenruimte, uitstraling, stijl en grote.  
 

3. Welke financiële middelen zijn beschikbaar voor hoogopgeleide starters in Enschede en 
Deventer? (Budget) 

a. Wat is het maximaal geaccepteerde budget voor een woonruimte in Enschede en 
Deventer van een hoogopgeleide starter, zonder andere financieringsmogelijkheden? 

b. Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor hoogopgeleide starters in Enschede en 
Deventer? 

 
Met financieringsmogelijkheden wordt bedoeld of er mogelijkheden zijn vanuit banken, bedrijven of 
de gemeenten om starters tegemoet te komen in de financiering van een woonruimte. 
 

§1.3 Leeswijzer 
In Hoofdstuk 2 wordt de opzet van het onderzoek beschreven. In Hoofdstuk 3 worden de 

onderzoeksresultaten weergegeven aan de hand van grafieken. Aan de hand van de resultaten van het 

onderzoek zijn er ontwerpen gemaakt die uitgelegd worden in Hoofdstuk 4. In Hoofdstuk 5 worden 
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drie concept ideeën beschreven die bij respondenten zijn getoetst. In Hoofdstuk 6 vindt u de 

onderwerpen die ter discussie zijn gelegd. In Hoofdstuk 7 leest u de conclusie en in Hoofdstuk 8 de 

aanbevelingen aan de opdrachtgever. 
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H2.  Aanpak van het onderzoek 
In dit onderzoek is gekozen voor een foto onderzoek dat in §2.1 wordt uitgelegd. In dit hoofdstuk wordt 

ingegaan op het aantal respondenten en waarom deze respondenten zijn uitgekozen. 

§2.1 Methodiek foto onderzoek 
Dit onderzoek is een explorerend onderzoek. Het doel is om inzichten te verkrijgen in de woonwensen 

van hoogopgeleide starter om een woonconcept te kunnen ontwikkelen. De survey zal kwalitatieve 

data opleveren die verkregen zijn uit interviews en deskresearch. De populatie zijn de hoogopgeleide 

studenten in Enschede en Deventer, die in de laatste twee jaar van de studie zitten of in de afgelopen 

twee jaar zijn afgestudeerd.  

Voor het beantwoorden van de twee vragen die betrekking hebben op de woonwensen van de 

hoogopgeleide starters is gekozen voor het afnemen van interviews. Door middel van interviews en 

foto’s gekozen door de respondent, kan de achterliggende gedachte van de wensen van starters 

worden achterhaald. Deze onderzoeksmethode is gebaseerd op twee methodes.  

De eerste methode is dat respondenten foto’s worden voorgelegd en hierover wordt een mening 

gegeven. De meningen worden vervolgens verzameld, georganiseerd en hierover wordt het 

gemiddelde genomen (ReVa, 2018). De tweede methode is een onderdeel van PPM-model 

(Participatory Photo Mapping), dit verzameld informatie doormiddel van een pakket van digitale 

hulpmiddelen. Een onderdeel van dit pakket is participatieve fotografie. Hierbij wordt aan de 

respondenten gevraagd om, naar aanleiding van een vraag, een bijpassende foto te vinden. Het 

voordeel van deze methode is dat de respondent de volledige vrijheid krijgt om zijn eigen mening en 

beeld te uiten binnen het vraagstuk (Teixeira & Gardner, 2018). 

Voor dit onderzoek is er gekozen om deze twee modellen te combineren. Er worden 28 voltijds 

studenten die in het derde of vierde leerjaar zitten of de afgelopen twee jaar zijn afgestudeerd van 

Universiteit Twente, Saxion Enschede of Saxion Deventer geïnterviewd. De 28 respondenten zijn 

onderverdeeld in vijf studenten van Universiteit Twente, veertien studenten van Saxion Enschede en 

negen studenten van Saxion Deventer. Om de betrouwbaarheid te waarborgen worden studenten 

geselecteerd die verschillen op de volgende selectiecriteria: man/vrouw, opleidingsniveau, opleiding, 

en thuiswonend of uitwonend. Door zoveel mogelijk verschillende studenten te interviewen wordt er 

een zo representatief mogelijk beeld geschetst over de toekomstig hoogopgeleide starter. De 

respondent wordt de vrijheid gegeven om zelf foto’s op te zoeken en hierbij een aantal kernwoorden 

bij te geven. Aan de hand hiervan vindt een interview plaats, waar er wordt gevraagd naar de motieven 
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van de respondent. De respondent heeft volledig vrije keuze gemaakt over hoe hij of zij verwacht te 

gaan wonen. In het interview moet duidelijk worden wat de eisen en wensen van de respondent zijn. 

De interviews worden opgedeeld in twee fasen. De eerste fase is het uitzoeken van foto’s door de 

respondent en het invullen van een vragenlijst. De tweede fase is het afnemen van het interview, dat 

wordt voorbereid, nadat de respondent de foto’s heeft ingezonden. Tijdens het interview wordt de 

respondent gevraagd of het interview mag worden opgenomen. De interviews worden afgenomen 

naar aanleiding van een vooraf opgesteld vragenformulier (zie Bijlage III), hier is wel ruimte voor extra 

informatie buiten het formulier om. Elke vijf interviews is de data geanalyseerd en gecontroleerd op 

vergelijkbare antwoorden. Er zijn uiteindelijk 28 interviews afgenomen. 

De data wordt verwerkt in een tabel met eisen en wensen met hoe vaak een bepaalde mening van een 

respondent terugkomt. Waardoor de antwoorden makkelijker vergeleken kunnen worden, om een lijn 

te ontdekken in de data.  

De financiële middelen die starters tot hun beschikking hebben wordt onderzocht door interviews en 

deskresearch. Hiervoor wordt de Rabobank Enschede–Haaksbergen geïnterviewd. Bij deskresearch 

wordt gekeken naar welke financieringsmogelijkheden er zijn. Vanuit het interview wordt er gekeken 

hoeveel hypotheek een hoogopgeleide starter bij de bank kan opnemen. Bij bestaande onderzoeken 

naar financieringsmogelijkheden zal er worden gekeken naar hoe vaak ze toegepast worden en of deze 

relevant zijn voor hoogopgeleide starters. Binnen de deskresearch worden onderzoeken en 

internetsites van banken gebruikt. Voor de bestedingsruimte en het gemiddelde loon wordt er 

gekeken of hier onderzoeken van zijn.  

§2.2 Betrouwbaarheid en validiteit 
De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt gewaarborgd door te reflecteren naar de respondent. 

De data wordt verwerkt in een databestand en zijn om de vijf interviews geanalyseerd. Hierbij is 

doorgegaan met analyseren totdat een lijn in de data werd ontdekt. De vaste opzet voor het interview 

moet ervoor zorgen dat deze lijn gevonden wordt. Na de afname van de interviews wordt de data 

geanalyseerd en verwerkt, hieruit worden verschillende een concepten ontwikkeld. De concepten 

worden voorgelegd aan de doelgroep bij de 3S markt, om te verifiëren welk concept het meest 

aanslaat. 

De validiteit wordt gewaarborgd door de vaste opzet van het interview. Er wordt op specifieke 

onderdelen gelet waardoor de inzichten die worden gevonden, de juiste zijn voor het vinden van het 

ideale woonconcept.   
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H3.  Onderzoeksresultaten 
In het onderzoek zijn diepte-interviews afgenomen en de data hiervan is in een databestand verwerkt, 

waaruit grafieken en tabellen zijn gehaald om de data te analyseren. Tijdens het onderzoek hebben er 

tussenanalyses plaatsgevonden om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. Vanuit het 

onderzoek zijn 241 eisen en wensen naar voren gekomen, die vervolgens in 36 categorieën zijn 

geplaatst. Deze categorieën zijn in Bijlage V eisen en wensen toegelicht.   

§3.1 Doelgroep analyse 
Er zijn 28 diepte-interviews afgenomen waarvan een voorbeeld van een vragenlijst in Bijlage IV is 

opgenomen. De respondenten zijn gecategoriseerd op basis van geslacht, school, opleidingsniveau en 

leeftijd zoals in Figuur 4 en Figuur 5 wordt weergegeven. Figuur 6 t/m Figuur 10 laat doormiddel van 

grafieken algemene informatie zien die de gewenste samenstelling, gewenste woonsituatie, voorkeur 

huur of koop en de duur van het wonen in de eerste woning weergeeft. 

In Figuur 4 wordt de verhouding man/vrouw en op welke school de respondenten zitten of hebben 

gezeten weergegeven. Er is gekozen om meer studenten van het hbo te interviewen, omdat dat in 

verhouding is met het aantal studenten die op het hbo in Enschede en Deventer studeren in 

vergelijking met de studenten die op de Universiteit Twente studeren.  

 

In Figuur 5 is een grafiek te zien die weergeeft wat de leeftijd van de respondenten zijn. Er is gekeken 

of er verschillen zijn in de resultaten tussen de leeftijden. Op basis van leeftijd zijn er geen opmerkelijke 

verschillen in de eisen en wensen die uit het foto onderzoek kwamen. 

 

In Figuur 6 is te zien dat 62% van de respondenten aangaf dat zij na hun studie graag alleen willen 

wonen. Een deel van deze respondenten geeft wel aan dat men samen wil wonen met een relatie als 

Figuur 5: leeftijd van de respondenten 
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men deze heeft. De alleenstaande respondenten gaven net als de respondenten die met hun relatie 

willen samenwonen, aan dat zij geen voorzieningen willen delen met derden. 

 

De respondenten zijn gevraagd of zij, na hun studie, willen gaan huren of kopen. In Figuur 7 wordt 

weergegeven dat 38% van de respondenten aan geeft dat zij willen gaan huren. 21% wil een woning 

kopen. 33% gaf aan dat zij een voorkeur voor koop hebben, maar inzien dat huur realistischer is.  

 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 50% van de respondenten na hun studie twee tot vijf 

jaar in hun eerste woning willen wonen. Studenten zien hun eerste woning als tussenstap naar een 

verdere levensfase. Dit wordt in Figuur 8 weergegeven. De twee tot vijf jaar is opmerkelijk, omdat een 

groot deel van de respondenten een voorkeur hebben om direct kopen.  

 

 

  
Figuur 8: verwachte tijd in eerste woning 
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In Figuur 9 wordt weergegeven dat 25% van de respondenten die alleenstaand zijn twee tot vijf jaar in 

hun eerste woning wonen. Daarentegen willen de respondenten die met hun relatie willen gaan 

wonen maar 13% twee tot vijf jaar wonen. 17% van de respondenten gaven aan dat zij in hun eerste 

woning vijf tot tien jaar willen wonen. Deze groep verwacht alleen te gaan wonen. 

 

In Figuur 10 is te zien dat 13% van de respondenten in een twee onder één kap woning willen gaan 

wonen na hun studie. 38% van de respondenten wil na hun studie in een appartement gaan wonen. 

29% heeft geen voorkeur in wat voor soort woning zij na hun studie gaan wonen. Van de respondenten 

heeft 13% aangegeven dat zij na hun studie in een rijtjeswoning willen wonen. 8% van de respondenten 

gaven aan dat zij een vrijstaande woning willen. Een appartement werd het meest benoemd. In de 

ontwikkeling van een woonconcept zal er een woonconcept als appartement worden ontwikkeld. 

 

§3.2 Onderzoeksresultaten wijk en stad 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten naar de woonwensen van een hoogopgeleide starter 

op het gebied van een wijk en stad toegelicht. Er wordt gekeken naar de woonwensen van 

hoogopgeleide starters in Enschede en Deventer. Wat vinden hoogopgeleide starters belangrijk in de 

wijk en stad. Doormiddel van interviews en het foto onderzoek eerder in dit verslag beschreven is er 

antwoord gegeven op deze vraag.  

Eisen en wensen met betrekking tot de wijk en stad  
In deze paragraaf wordt de wijk en stad behandeld. Er wordt in dit hoofdstuk gekeken naar aspecten 

die hoogopgeleide starters belangrijk vinden op het gebied van een wijk en stad. Vragen als: “Welke 

voorzieningen vinden zij belangrijk in een wijk en stad?”, “Wat zijn kernmerken van beleving in een 

stad die hoogopgeleide starters belangrijk vinden?” en “Wat zijn belangrijke punten van infrastructuur 

en bereikbaarheid van de wijk of stad?”, zijn behandeld. Na het afnemen van de interviews zijn alle 

eisen en wensen uit de interviews gehaald. Deze zijn gesorteerd in categorieën, hieruit is een 

staafdiagram gekomen met de belangrijkste eisen en wensen (zie Figuur 11).  

Figuur 10: woningtype 
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In Figuur 12 worden de belangrijkste acht eisen van een wijk en stad, die uit het foto onderzoek zijn 

gekomen, weergegeven. Uit het foto onderzoek is gebleken dat de doelgroep een supermarkt in de 

buurt als de belangrijkste eis aan een wijk en stad heeft. 68% van de respondenten geeft aan dat zij als 

eis een supermarkt in de buurt willen hebben, voor 11% is dit een wens. De respondenten geven in de 

interviews aan dat zij maximaal vijf á tien willen fietsen naar een supermarkt. Daarnaast zijn er veel 

eisen die met elkaar te maken hebben. Zo heeft 46% de eis dat de omgeving een verzorgde uitstraling 

heeft, 36% heeft als eis dat men groen in de wijk wil. De respondenten hebben ook een aantal eisen 

op het gebied van degenen die bij hen in de buurt wonen. Zo heeft 29% als eis dat het in een sociale 

buurt wil wonen, hiermee bedoeld men mensen met dezelfde normen en waarden. 25% heeft als eis 

dat er geen hangjongeren in de wijk mogen zijn en 29% wil niet in een arbeiderswijk wonen. Ook is 

rust een belangrijk punt. Van de respondenten geeft 29% aan als eis dat men niet in de binnenstad wil 

wonen en 18% heeft als eis dat men niet aan een drukke weg wil wonen. 

 

 

 

Figuur 11: eisen en wensen wijk en stad 
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§3.3 Onderzoeksresultaten woning 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten naar de woonwensen van een hoogopgeleide starter 

op het gebied van een woning toegelicht. Er wordt gekeken naar de woonwensen van hoogopgeleide 

starters in Enschede en Deventer. Wat vinden hoogopgeleide starters belangrijk in de woning. 

Doormiddel van interviews en het foto onderzoek eerder in dit verslag beschreven is er antwoord 

gegeven op deze vraag.  

Het tweede deel van het foto onderzoek gaat over de woning zelf. Er is gevraagd welke kenmerken 

belangrijk zijn binnen een woning. Hier is een onderscheid gemaakt tot alles binnen een woning en 

een gedeelte buiten de woning, dat wel bij de woning hoort ‘een tuin’ bijvoorbeeld. De resultaten zijn 

op dezelfde manier verwerkt en georganiseerd als bij de eisen en wensen met betrekking tot de wijk 

en stad. De eisen worden weergegeven in het staafdiagram in Figuur 13.  

 

Met binnenkant worden alle kenmerken binnen de muren van de woning bedoeld. De eisen kunnen 
onderverdeelt worden in eisen voorzieningen, soort woning, technische kenmerken.  

Voorbeelden van eisen die gesteld worden aan voorzieningen zijn: eigen voorzieningen, een open 

indeling, ruime leefruimte, onderhoudsarme woning en een extra slaapkamer. De starters geven in dit 

onderzoek aan dat ze erg gesteld zijn op privacy, ze willen geen faciliteiten delen. Er wordt veel 

aangegeven dat ze dit hebben gedaan in een studentenhuis, maar dat ze nu een plekje voor zichzelf 

willen. 16,6% van de respondenten zou faciliteiten willen delen, dit zijn uitsluitend uitwonende 

studenten geweest. De hoogopgeleide starter geeft aan dat de leefruimtes ruim moeten zijn en de 

andere ruimtes slechts functioneel. De woonkamer, keuken en buitenruimte worden beschouwd als 

leefruimtes die ruim moeten zijn om met vrienden of familie te kunnen verblijven. Ruimtes als: de 

badkamer, wc en slaapkamer moeten functioneel zijn. De respondent geeft verder aan dat de woning 

onderhoudsarm moet zijn. 18% wenst verder nog een extra slaapkamer, maar deze eis is niet vaak 

genoeg genoemd om te zeggen dat dit representatief is voor de populatie. 

De technische eisen die worden gesteld zijn goeie isolatie van geluid en warmte, privacy, duurzame 

energie, natuurlijke licht inval. Privacy wordt door de respondenten als een belangrijke beschouwd. 

Het gaat hier om het niet gezien of gehoord worden als je in je woning bent. 25% van de respondenten 

heeft als eis dat er natuurlijk licht inval in de woning aanwezig is, nog eens 21% heeft dit als wens. Ook 

heeft 14% van de respondenten duurzaamheid als eis en 7% heeft dit als wens. Wat opvalt is dat 

grotendeels uitwonende studenten de technische kenmerken belangrijk vinden.  

Figuur 13: eisen en wensen woning 
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Buitenkant van de woning 
Met de buitenkant van de woning worden alle faciliteiten bedoelt die buiten de woning en binnen de 

kavelgrenzen vallen. In deze paragraaf worden het soort woning, de kenmerken hiervan en dingen 

rondom de woning behandeld. 

Het soort woning dat de meest respondenten willen gaan wonen na hun studie is een appartement. In 

Figuur 14 wordt de top 8 van eisen en wensen van hoogopgeleide starters voor een woning 

weergegeven. De belangrijkste eis is parkeergelegenheid met 57%. Dit is omdat de respondent geen 

zin heeft om na het werk een stuk te lopen naar hun huis of te zoeken naar een parkeerplaats. Een 

andere achterliggende gedacht is dat men familie en vrienden met een auto wil kunnen ontvangen.  

Ook is een eigen buitenruimte met 54% een belangrijke eis. Daarnaast blijkt dat starters hun vrije tijd 

graag besteden aan vrienden en familie in plaats van werken van een woning of tuin. In 43% van de 

interviews wordt dit als eis genoemd. Daarnaast is een moderne uitstraling en het niet ouderwets 

uitzien van de binnenkant van de woning een belangrijke eis. Een ruime leefruimte, waar de woon en 

eetkamer mee bedoeld wordt, wordt 32% als eis genoemd. Daarnaast is privacy met 39% als eis een 

belangrijk punt. Respondenten bedoelen hier mee dat men niet wil dat mensen in de woning kunnen 

kijken en dat men geen last heeft van geluid van een ander of andersom. 

§3.4 Onderzoeksresultaten financieel 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten per sub-vraag beantwoord. Er wordt gekeken naar 

de woonwensen van hoogopgeleide starters in Enschede en Deventer. Wat zijn de financiële 

mogelijkheden van hoogopgeleide starters op het gebied van zowel huur als koop.  Doormiddel van 

interview met de Rabobank is er antwoord gegeven op deze vraag.  

Beschikbare financiële middelen  
Binnen deze paragraaf wordt de financiële kant behandeld. Hoogopgeleide starters geven aan in het 

onderzoek te willen kopen zodra ze hier voldoende geld voor hebben. Tegelijkertijd verwacht 50% 

twee tot vijf jaar in de eerste woning te wonen. In verband met de verwachte looptijd zal huur hier 

beter op aansluiten in Enschede en Deventer. Volgens een interview met de Rabobank zijn er drie 

opties voor starters: sociale huur, particuliere huur en koop.  

Sociale huur  

De huurtoeslag grens ligt op €720,42 kale huur. Voor een alleenstaande mag het inkomen niet hoger 

liggen dan €22.700,- per jaar. Voor mensen die samenwonen geldt een maximaal inkomen van 

€30.825,-. Tot slot mag het eigen vermogen niet boven de €30.360,- liggen van een alleenstaande, 

Figuur 15: top 8 eisen en wensen van een woning  
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voor een stel is dat €60.720,-. Stel dat de hoogopgeleide starters hieraan voldoen zijn de wachtlijsten 

overvol en moeten ze lang wachten op een woning.  (Rabobank, 2019) 

Particuliere huur 

Particuliere huur is een makkelijker te vinden optie voor starters. Het gevaar van de particuliere huur 

is dat deze in handen kan komen van een commerciële organisatie. Hierdoor stijgt de huurprijs. Door 

de stijging van de huurprijs wordt het voor een starter minder aantrekkelijk om een woning te huren 

binnen de particuliere sector. Deze sector wordt steeds duurder, omdat beleggers de particuliere 

woningen opkopen en verhuren. Dit is voor de huur en koopsector voor starter nadelig.  (Rabobank, 

2019)  

Koop 

Uit de interviews met de hoogopgeleide starters blijkt dat deze twee tot vijf jaar in hun starters woning 

willen wonen, lijkt het niet aannemelijk dat ze voor deze periode een huis gaan kopen. De kosten zijn 

wel aantrekkelijker voor de starter om te kopen. De gemiddelde hypotheek voor een alleenstaande 

starter is €150.000,- tot 160.000,-. Hierbij zijn de maandlasten tussen de €500,- en €600,-. (Rabobank, 

2019) Een eventuele studieschuld wordt twee keer de waarde van de toekomstige hypotheek 

afgetrokken, bij een andere schuld wordt vier keer de waarde afgetrokken. Ook voor deze markt geldt 

dat het overvol is en er veel beleggers deze woningen opkopen. (Rabobank, 2019)  

Huidige woningmarkt 

Zowel in Enschede als Deventer speelt het probleem dat er schaarste ontstaat op de woningmarkt 

door een grote toenemende vraag op de woningmarkt. De lage rente maakt ook dat particulieren 

spaargeld naar beleggers doen om die het te laten investeren. De investeringen worden onder 

andere gedaan in de woningmarkt waardoor huurprijzen stijgen en de vraag naar koopwoningen ook 

stijgt en dus de prijs van de woningen. (Kuitert, 2018) 

De doorstroom in de huursector wordt als een groot probleem gezien. Volgens een onderzoek van de 

Universiteit Utrecht is er een gebrek aan betaalbare huurwoningen, waardoor dertigers vast blijven 

zitten in de sociale sector. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang, waardoor starters 

niet instaat zijn te huren in de sociale sector.  (Sleeuwen, 2018) 

Volgens het CBS is er wel degelijk een groot verschil in prijzen met de Randstad, dit zal eventueel 

mogelijkheden kunnen bieden voor Enschede en Deventer. Enschede en Deventer zouden bepaald 

soort woningen aan kunnen bieden tegen een betere prijs dan dat ze in de Randstad zouden kunnen. 

(CBS, 2018) 

§3.5 Deelconclusies 
In deze paragraaf worden de deelconclusies van de deelvragen met betrekking tot de eisen en wensen 

van de wijk en stad, de woning en de financiële mogelijkheden toegelicht. 

Deelconclusie eisen en wensen wijk en stad 
Uit de resultaten in het onderzoek is een top 8 gekomen met eisen die het meest benoemd werden. 

De top 8 bestaat uit en verzorgde omgeving, groen in de wijk, niet in de binnenstad, sociale buurt, geen 

hangjeugd, niet aan een drukke weg, supermarkt in de buurt en niet in een arbeiderswijk. De conclusie 

is dat hoogopgeleide starters in Enschede en Deventer wat beleving betreft met name op rust en 

veiligheid gesteld zijn en graag buren met dezelfde normen en waarden willen hebben. Ook is het 

belangrijk dat er groenvoorzieningen in de wijk aanwezig zijn, dit brengt sfeer en verzorgdheid met 

zich mee. De voorziening die het belangrijkste is dat een supermarkt op maximaal vijf á tien minuten 
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fietsafstand is. De infrastructuur is met name gericht op de auto een groot deel van de respondenten 

geeft aan parkeergelegenheid te willen. 

Deelconclusie eisen en wensen woning 
De hoogopgeleide starter geeft aan een aantal kenmerken belangrijk te vinden. Voor de binnenkant 

van de woning zijn privacy en ruime leefruimte belangrijk. Voor de buitenkant van de woning zijn dat 

parkeergelegenheid en een functionele buitenruimte. De ruime leefruimte bestaat uit de keuken en 

woonkamer, waarbij andere ruimten functioneel moeten zijn. De respondenten geven hieraan dat de 

woning onderhoudsarm moet zijn en een moderne uitstraling moet hebben. Er wordt waarde gehecht 

aan privacy, hierbij gaat het om geluid uit de woning en het zicht op wat er in de woning gebeurd. De 

buitenruimte dient volgens de respondenten functioneel te zijn. Er moet ruimte zijn voor een bank om 

buiten met vrienden of familie te kunnen zitten. Tot slot moet parkeergelegenheid aanwezig zijn voor 

bewoners en bezoekers.  

Deelconclusie financieel 

De hoogopgeleide starter geeft aan twee tot vijf jaar in de eerste woning te willen wonen en huur zou 

hiervoor de beste optie zijn, maar de woningmarkt hiervoor is schaars. Sociale huurmarkt is moeilijk 

te betreden door lange wachtlijsten. Particuliere huur wordt erg duur door de grote vraag naar 

woningen. De doorstroom op de woningmarkt is slecht waardoor er gebrek aan woningen zijn, ook in 

Enschede en Deventer. Er zijn ondanks het te kort aan woningen in Enschede en Deventer 

mogelijkheden. De Randstad is in vergelijking met Enschede en Deventer duurder, waardoor Enschede 

en Deventer makkelijker kunnen concurreren om de studenten te behouden.  
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H4. Structuurontwerp 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de eerste ontwerpen tot stand zijn gekomen. Na de analyse op 

het onderzoek is er bepaald dat er drie concepten gemaakt zullen worden. Een gedeeld wonen 

concept, een traditioneel concept en een concept die de top 8 eisen en wensen op een andere manier 

gaat vormgeven.  

§4.1 Inspiratiefase van de woonconcepten 
Gedurende het onderzoek is er inspiratie opgedaan bij een aantal woonconcepten. Er is een bezoek 

gebracht aan Hodes Huisvesting, die bekend staan om containerwoningen. Daarnaast is er een bezoek 

gebracht aan een meeting over Tiny House in Haaksbergen. Het concept van Hodes Huisvesting is 

interessant maar dat is vooral bedoelt voor tijdelijke bebouwing. Uit het foto onderzoek blijkt dat de 

respondent een ruime leefruimte wil, hiermee wordt een ruime woon- en eetkamer bedoeld. Binnen 

het Tiny House concept is dit niet mogelijk. Verder is er niet uit het foto onderzoek naar voren gekomen 

dat de respondenten behoefte hebben aan een van deze woonconcepten. Al zou dit kunnen komen 

doordat respondenten niet bekend zijn met deze concepten.  

§4.2 Ontwerprichtlijnen van de woonconcepten 
In het ontwerpproces zijn alleen appartementen uitgewerkt. De verschillende ontwerpen zijn op 

allerlei manieren samen te voegen. Hierbij kan gevarieerd worden op hoeveelheid, uiterlijk en 

eventueel samen te voegen met andere woonconcepten. Uit het onderzoek is gebleken dat het 

grootste gedeelte van de respondenten verwacht na het afstuderen in een appartement te gaan 

wonen. Daarom is er besloten om verschillende appartementen te ontwerpen. Uit het Mosaic 

onderzoek van BPD blijkt dat een alleenstaande starter 45 m² woonoppervlak en twee 

persoonshuishouden 65 m² woonoppervlak nodig hebben. Uit onderzoek is gebleken dat de 

respondenten veel waarde hechten aan een ruime leefruimte, hiermee worden de woon- en eetkamer 

bedoeld. Bij de verschillende ontwerpen is er een woonoppervlak van ongeveer 65 m² aangehouden, 

omdat een ruime leefruimte binnen 45 m² woonoppervlak niet te realiseren is. Bij het ontwerp van het 

gedeeld wonen concept is er rekening gehouden met ongeveer 130 m² woonoppervlak, het dubbele 

van de andere twee concepten. (BPD, 2016) 

Uit het onderzoek is gebleken dat 61% van de respondenten verwacht alleen te gaan wonen. Daar 

komt bij dat 52% van de respondenten aangeeft twee tot vijf jaar in hun eerste woning verwacht te 

gaan wonen. Daarom is er besloten om maar één slaapkamer binnen het ontwerp toe te passen. Als 

er maar één slaapkamer binnen het ontwerp wordt toegepast, is het voor hoogopgeleide starters niet 

mogelijk om te blijven wonen, als men naar een volgende levensfase gaat. Met deze fase wordt 

bedoeld dat men kinderen krijgt, hierdoor wordt de doorstroming binnen deze woningen bevorderd. 

Bij het ontwerp van de verschillende concepten staat de ruime leefruimte centraal. Het grootste 

gedeelte van de respondenten vond dit de ruimte waarin geleefd wordt, hier wil men vrienden en 

familie kunnen ontvangen. De andere ruimtes moeten functioneel worden ingericht. De respondenten 

gaven aan een buitenruimte te willen hebben. Deze moet groot genoeg zijn om met gasten te kunnen 

zitten. Een andere belangrijke eis is privacy, dit probleem wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd door 

op de begane grond geen appartementen te realiseren. Waardoor de inkijk van buitenaf verminderd 

wordt. Een ander punt van privacy is geluid, men wil geen last van een ander hebben, maar een ander 

mag ook geen last van de respondent hebben. Bij het ontwerpproces wordt er rekening gehouden met 

het positioneren van appartementen en de buitenruimte ten opzichte van elkaar, waardoor de inkijk 

geminimaliseerd wordt.  
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Andere belangrijke eisen zijn onderhoudsarm en een moderne uitstraling. Binnen de ontwerpen zal er 

gericht worden op de binnenkant van de woning, waardoor het punt onderhoudsarm en de moderne 

uitstraling afhankelijk is van het ontwerp van het appartementencomplex.  

§4.3 Concept 1: Gedeeld wonen 
Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat 21% van de respondenten na het studeren met vrienden 

nogmaals samen willen wonen. Hiervoor is een concept ontworpen waarin vier hoogopgeleide starters 

kunnen wonen. In dit concept heeft iedereen een privéruimte in de vorm van een slaapkamer en 

worden andere voorzieningen gedeeld met de medebewoners.  

Voor het gedeeld wonen concept is gekeken naar het concept Socialnezzt van Nezzt. Dit is een bedrijf 

dat verschillende woonconcepten voor starters heeft ontwikkeld. Socialnezzt is een concept dat de 

grote heeft van twee appartementen van Togethernezzt. Binnen Socialnezzt heeft iedereen een eigen 

slaapkamer, woonkamer en keuken. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat 21% van de 

respondenten wel gedeeld willen wonen, maar alleen een eigen slaapkamer willen. De andere 

voorzieningen worden gedeeld met de medebewoners.  Binnen het ontwerp is rekening gehouden 

met de eisen en wensen die zijn verzameld tijdens de interviews. In Figuur 15 is het eerste gedeeld 

wonen concept ontwerp afgebeeld. In Figuur 16 is het tweede gedeeld wonen concept ontwerp 

afgebeeld. Op basis van deze twee ontwerpen is gekozen om het tweede ontwerp verder uit te werken, 

omdat in dit ontwerp een scheiding is tussen de privé woonruimte en de gedeelde woonruimte. Uit 

het onderzoek is gebleken dat de respondenten privacy een belangrijk punt vinden, dat is bij ontwerp 

1 minder dan bij ontwerp 2.  (Nezzt, Socialnezzt, 2018) 

 

§4.4 Concept 2: Functioneel wonen 
Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat 70% van de respondenten zichzelf na hun studie het liefst 

ziet wonen in een traditioneel appartement. In dit appartement willen de hoogopgeleide starters 

alleen of met hun relatie wonen. Bij het ontwerp is gekeken hoe dit appartement zo functioneel 

mogelijk kan worden ingedeeld, waarbij de grote leefruimte het belangrijkste is. 

Voor het traditioneel ontwerp zijn er eerst twee ontwerpen gemaakt (zie Figuur 17). Hieruit is het 

tweede ontwerp gekozen, omdat deze een grotere leefruimte heeft. Dit was een van de belangrijkste 

eisen die naar voren kwamen uit het foto onderzoek. Het eerste ontwerp is ontworpen vanuit een 

brainstormsessie. Voor het tweede ontwerp is gekeken naar het concept Togethernezzt van Nezzt. 

Deze plattegrond is aangepast door de slaapkamer wat kleiner te maken en de badkamer hier te 

plaatsen, waardoor een ruimere leefruimte wordt gecreëerd. (Nezzt, Togerthernezzt, 2018) 

Figuur 15: gedeeld wonen ontwerp 1 Figuur 7: Gedeeld wonen concept 2 Figuur 16: gedeeld wonen ontwerp 2 
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§4.5 Concept 3: Bijzonder wonen 

Uit onderzoek is gebleken dat respondenten een grote leefruimte willen, voldoende privacy en een 

functionele buitenruimte. Het concept dat hieruit ontworpen is, is voor één of twee personen en 

heeft een ruimtelijke uitstraling.   

Het ontwerp van dit concept is begonnen bij het onderzoeken van verschillende woonconcepten die 

al bestaan. Denk hierbij aan Tiny house concepten, containerwoning en superlofts.  Vervolgens zijn er 

verschillende ontwerpen gemaakt vanuit de top 8 eisen en wensen van de woning. De ontwerpen zijn 

hierna getoetst aan de eisen en wensen uit het onderzoek. De ontwerpen zijn in brainstormsessies 

beoordeeld en gecontroleerd om de voor- en nadelen inzichtelijk te maken (zie Figuur 18).   

 

 

§4.6 Randvoorwaarden van de concepten 
De randvoorwaarden die aan de concepten worden gesteld, hebben met name betrekking op de 

regelgeving van woningen. De concepten die uitgewerkt worden, zijn getoetst aan het bouwbesluit. 

(Rijksoverheid, 2018) 

 

 

 

 

  

Figuur 17: eerste en tweede functioneel wonen ontwerp 

 
Figuur 18: bijzonder wonen ontwerpproces  
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H5. Voorlopig ontwerp 
In dit hoofdstuk worden de voorlopige ontwerpen visueel gemaakt.  

§5.1 Ontwerp appartement concept 1: Gedeeld wonen 
Bij het ontwerp van het appartement is er 

zoveel mogelijk rekening gehouden met 

de eisen en wensen die tijdens het foto 

onderzoek naar boven zijn gekomen. In 

Figuur 19 wordt een ontwerp voor een 

appartementencomplex uitgebeeld. De 

buitenzijde van het gebouw kan per 

ontwerp worden voorzien van een 

moderne uitstraling en onderhoudsarme 

elementen.  

Het appartement heeft een ruime 

leefruimte die te zien is in Figuur 20. Het 

appartementencomplex heeft op de 

begane grond ruimte voor bergingen en 

parkeerplaatsen, waardoor er pas vanaf de 

eerste verdieping appartementen 

ontworpen zijn. Hierdoor kunnen mensen 

moeilijker een woning inkijken, waardoor 

er meer privacy is voor de bewoners. Het 

appartement is voorzien van een ruim 

balkon waarmee wordt voldaan aan de eis van een buitenruimte. 

Bij het maken van de plattegrond die wordt afgebeeld in Figuur 21, is een zo groot mogelijke leefruimte 

gecreëerd. Elke bewoner heeft een eigen privéruimte in de vorm van een slaapkamer, waar ruimte is 

voor een bureau, tweepersoonsbed en kledingkast. In het ontwerp is de leefruimte afgezonderd van 

de ruimte waar de slaapkamers gevestigd zijn. Zo heeft elke bewoner zoveel mogelijk privacy als een 

andere bewoner bezoek heeft. Ook is er bij de leefruimte een extra toilet ontworpen, waardoor 

bezoekers niet in het privé gedeelte hoeven te komen.  

 

Figuur 21: plattegrond concept 1 

Gedeeld wonen 

Figuur 19: ontwerp appartementencomplex 

Figuur 20: sfeerimpressie concept 1 Gedeeld wonen 
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§5.2 Ontwerp appartement concept 2: Functioneel wonen 
Bij het ontwerp van het appartement is er 

zoveel mogelijk rekening gehouden met 

de eisen en wensen die tijdens het foto 

onderzoek naar boven zijn gekomen. In 

Figuur 22 wordt een ontwerp voor een 

appartementencomplex uitgebeeld. De 

buitenzijde van het gebouw kan per 

ontwerp worden voorzien van een 

moderne uitstraling en onderhoudsarme 

elementen.  

Het appartement heeft een ruime 

leefruimte (zie Figuur 23). Het 

appartementencomplex heeft op de 

begane grond ruimte voor bergingen en 

parkeerplaatsen, waardoor er vanaf de 

eerste verdieping appartementen 

ontworpen zijn. Hierdoor kunnen mensen 

moeilijker een woning inkijken, waardoor 

er meer privacy is voor de bewoners. Het 

appartement is voorzien van een ruim 

balkon, waarmee er wordt voldaan aan de eis van een buitenruimte. 

Bij het maken van de plattegrond die wordt afgebeeld in Figuur 24, is een zo groot mogelijke leefruimte 

gecreëerd. In het ontwerp is een zo groot mogelijke open leefruimte gecreëerd. Er is een ruime 

woonkamer gecreëerd waar men kan zitten aan de eettafel en is er ruimte voor een hoekbank. De 

slaapkamer is voorzien van lichtinval doormiddel van een groot kozijn aan de kant van het ruime 

dakterras. 

 

Bij het ontwerpen van het gedeelde appartement is er rekening gehouden dat deze twee keer de grote 

heeft van het functioneel wonen concept. Mocht het gedeelde ontwerp aanslaan zou er een 

appartementencomplex gerealiseerd kunnen worden waarbij het functioneel wonen concept en het 

gedeeld wonen concept gecombineerd kunnen worden.  

Figuur 24: plattegrond concept 2 Functioneel wonen 

Figuur 22: ontwerp appartementencomplex 

Figuur 23: sfeerimpressie concept 2 Functioneel wonen 
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§5.3 Ontwerp appartement concept 3: Bijzonder wonen 
Het ontwerp van concept 3 is begonnen 

bij de 8 eisen en wensen van de woning 

die uit het foto onderzoek zijn gekomen. 

Deze zijn samengevat in een moderne 

onderhoudsarme woning met een 

buitenruimte en een ruime woonkamer 

en keuken. Bij het ontwerp is er gekeken 

naar privacy en een functionele 

buitenruimte. Het appartement heeft een 

grootte van +/- 60m² woonoppervlak. 

Binnen dit ontwerp staat een ruime 

leefruimte centraal en zijn de andere 

ruimtes functioneel ingedeeld.  

De privacy voor de bewoners van het 

gebouw is gewaarborgd door: alle 

appartementen een andere kant op te 

richten (zie Figuur 25). De buitenruimte is 

op een verdieping geplaatst, zodat je 

vanaf de straat minder zichtbaar bent.  

Er is een gevoel van ruimte gecreëerd door met een vide één grote ruimte te maken in de woning (zie 

Figuur 26). Met de badkamer en het toilet lijkt het alsof er een gang gecreëerd wordt, die is verbonden 

met de woonkamer en keuken. De route door het gebouw leidt op een natuurlijke wijze de woonkamer 

in of de trap op naar de eerste verdieping (zie Figuur 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

Figuur 27: plattegrond concept 3 Bijzonder wonen 

Figuur 25: ontwerp appartementencomplex 

Figuur 26: sfeerimpressie concept 3 Bijzonder wonen 
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§5.4 Verificatie 
Om de concepten te verifiëren zijn de drie concepten getoetst bij de 

doelgroep. Dit is gedaan tijdens het Smart Solutions festival. Op dit festival 

hebben 91 respondenten hun stem uitgebracht op het woonconcept dat 

hen het meest aansprak. Doormiddel van een website en drie posters met 

de woonconcepten erop, konden de respondenten bekijken welk 

woonconcept hen het meest aansprak. Met hun stem konden zij ook een 

opmerking achterlaten. In Figuur 28 is te zien hoe er gestemd kon worden.  

91 respondenten hebben gestemd, waarvan 70% op concept 2 Functioneel 

wonen. 20% van de respondenten stemden op concept 3 Bijzonder wonen 

en slechts 10% gaf hun stem aan concept 1 Gedeeld wonen (zie Figuur 29).  

70% van de respondenten, op het Smart Solutions Festival, bevestigden de resultaten van het foto 

onderzoek. Hieruit is gebleken dat de respondenten een voorkeur hebben voor het Functioneel wonen 

appartement. Er wordt een middenweg gezocht in prijs en kwaliteit.   

Figuur 28: Smart Solutions 
Festival 

Figuur 29: resultaten Smart Solutions Festival 
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H6.  Conclusie 
Door het uitvoeren van een foto-onderzoek, het ontwerpen van drie woonconcepten met 

bijbehorende verificatieslagen zijn de eisen, wensen en randvoorwaarden voor een woonconcept in 

Enschede of Deventer in beeld gebracht.  

Wanneer naar de omgeving wordt gekeken, is de belangrijkste voorziening: een supermarkt. 79% van 

de respondenten geeft aan dat het hebben van een supermarkt een eis of wens is. Hierbij moet de 

supermarkt op maximaal vijf á tien minuten fietsafstand zijn. De buurt moet volgens de doelgroep 

sociaal zijn met gelijkgestemden, die dezelfde normen en waarden hebben. Er wordt benadrukt dat 

hangjeugd en het wonen in een arbeiderswijk niet zijn gewenst. Tevens wordt groen en een verzorgde 

omgeving als belangrijk gezien. Daarmede mag de woning niet liggen aan een drukke weg of midden 

in een drukke stad.  

De hoogopgeleide starter verwacht tussen de twee tot vijf jaar in zijn eerste woning te wonen. Het 

merendeel van de respondenten geeft aan voorkeur te hebben voor een appartement, omdat dat als 

goedkoop en realistische tussenstap wordt gezien. Bij de verificatie van het onderzoek kwam naar 

voren dat de doelgroep een woning wil die praktisch en functioneel is. 86% geeft aan een buitenruimte 

te willen. De buitenruimte kan in de vorm van een tuin of balkon zijn. De respondent verlangd naar 

een ruime woon- en eetkamer die onderhoudsarm en modern is. Hierbij mag de woning geen 

verouderde uitstraling hebben. Ook is privacy een belangrijk aspect, waar voorzieningen delen niet bij 

past. Daarbij vindt de doelgroep eigen parkeergelegenheid belangrijk. 

In financieel opzicht heeft de doelgroep de keuze uit huur, sociale huur en koop. De betaalbaarheid 

van woningen is echter steeds moeilijker te garanderen. Beleggers kopen particuliere koopwoningen 

op waardoor de vrije huur en de koopwoningen duurder worden. Daarnaast kenmerkt de sociale huur 

zich door de lange wachtlijsten. De doorstroom op de woningmarkt in Enschede en Deventer is slecht, 

waardoor er een tekort aan beschikbare woningen in dit segment ontstaat. Desalniettemin ligt de 

gemiddelde huizenprijs in Enschede en Deventer lager dan in de Randstad. 

Met de verzamelde informatie is het woonconcept Functioneel wonen voor de doelgroep ontworpen 

(zie Figuur 22 en Figuur 23). Hiermee is een woonconcept ontworpen naar de wens van de doelgroep; 

niet uit noodzaak van de omgeving. 
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H7. Discussie 
Vanuit de opdrachtgever werd de opdracht verstrekt om woonconcepten te bedenken, die de op 

voorhand opgestelde probleemstelling oplost. De groep DAD heeft doormiddel van Figuur 30 

geïllustreerd dat het creëren van een nieuw woonconcept kan bijdragen aan integratie van 

hoogopgeleide starters. De uitkomsten van dit onderzoek lossen niet de op voorhand opgestelde 

probleemstelling op. 

Voor dit onderzoek heeft er een foto-onderzoek plaatsgevonden dat gebaseerd is op twee methoden. 

Het foto-onderzoek is bij 28 respondenten uitgevoerd. De uitkomsten zijn bij het Smart Solutions 

Festival bij 91 respondenten geverifieerd. De resultaten van het foto-onderzoek en de uitkomsten van 

de verificatie bij de 91 respondenten waren qua inzichten gelijk. Door deze controle is te verwachten 

dat dit onderzoek representatief is voor de populatie in de gemeenten Enschede en Deventer. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de doelgroep een traditionele woning wil, waar eisen worden 

gesteld aan de indeling van de woning en de omgeving. Deze resultaten waren niet in lijn met de 

verwachtingen van de opdrachtgevers voorafgaand aan dit onderzoek. De verwachting was dat er een 

nieuw woonconcept moest worden ontwikkeld, dat nog niet in de gemeente Enschede en Deventer 

werd toegepast. In het foto-onderzoek is aan de respondenten gevraagd om foto’s te sturen. De 

respondent heeft daardoor mogelijk geen nieuwe inzichten gekregen omtrent verschillende 

woonconcepten zoals het Tiny House of het Hodes concept. Een verklaring voor het verschil in de 

resultaten en de verwachting kan zijn dat de doelgroep als referentiekader hun ouderlijke woning 

heeft. Hierdoor kan je resultaten krijgen die in combinatie met financiële aspecten niet haalbaar zijn.  

Inzake de validiteit van het onderzoek dient te worden gekeken naar de antwoorden van de 

respondenten tijdens de interviews. Het is namelijk niet vastgelegd en ook niet te achterhalen of een 

respondent een kenmerk aan wijk of woning vanzelfsprekend vond of dat de respondent een mogelijke 

eis of wens niet belangrijk vond.  

In de resultaten van het onderzoek moet rekening worden gehouden met de volgende context en 

vragen die aan de respondenten zijn gesteld: leef je in in de situatie dat je net bent afgestudeerd, een 

baan hebt en op zoek bent naar een woning in Nederland. Maak aan de hand van die situatie de 

enquête (zie Bijlage I). De respondenten kunnen mogelijk slecht inschatten wat de bijbehorende 

financiële mogelijkheden zijn op dat toekomstige moment. Daarnaast zijn de huidige en toekomstige 

mogelijkheden op de woningmarkt mogelijk niet bekend en voor de respondent moeilijk in te schatten.  
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Figuur 30: conceptueel model 
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H8. Aanbevelingen 
De aanbevelingen zijn geschreven vanuit het oogpunt om hoogopgeleide starters in de gemeenten 

Enschede en Deventer te houden. Het functioneel wonen concept draagt bij aan het behouden van de 

hoogopgeleide starters. Dit concept is ontwikkeld aan de hand van eisen en wensen, die uit het 

onderzoek zijn voortgekomen. In het functioneel wonen concept is de focus op de woning en is er 

gekozen voor het realiseren van één slaapkamer. Dit stimuleert naar verwachting een snelle 

doorstroming van bewoners, mede wanneer gezinsuitbreiding aan de orde komt.  

De groep DAD adviseert de gemeenten Enschede en Deventer om dit concept te plaatsen in een 

omgeving waarin de volgende eisen in terugkomen:  

 supermarkt op maximaal vijf á tien minuten fietsafstand;  

 de omgeving moet een verzorgde uitstraling hebben;  

 er moet groen in de wijk zijn;  

 een sociale buurt en niet in een arbeiderswijk worden geplaatst; 

 niet aan een drukke weg;  

 geen hangjeugd en;  

 de woning mag niet in de binnenstad zijn gevestigd.  

Uit het onderzoek is gebleken dat de hoogopgeleide starters hun eerste woning als een tussenstap 

zien en er twee tot vijf jaar willen wonen. Door deze constatering adviseert DAD om een onderzoek uit 

te zetten naar hoe de doorstroom na deze eerste woning kan worden bevorderd.  

De betaalbaarheid voor de hoogopgeleide starters op de woningmarkt wordt moeilijker te garanderen. 

DAD adviseert om een onderzoek uit te zetten naar hoe de woning betaalbaar kan worden en hiermee 

de woning financieel aantrekkelijk te maken en te houden voor de doelgroep. DAD adviseert de 

gemeenten Enschede en Deventer om in het bestemmingsplan een maximale huurprijs voor het 

functioneel wonen concept op te nemen. 

De verwachting van de onderzoekers is dat een nieuw woonconcept niet direct het geschetste 

probleem oplost. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en ze dienen mogelijk gelijktijdig te 

worden bewandeld. DAD adviseert de gemeenten Enschede en Deventer om een onderzoek uit te 

zetten naar de aspecten woonmilieu, carrière, cultuur en het beeld van hoogopgeleide jongeren bij de 

stad.  
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Bijlagen 

Bijlage I Digitale enquête 
De onderstaande beelden geven een weergave van digitale enquête die is afgenomen. De enquête is 

opgezet met behulp van het programma “Google Forms’’  (Google, 2019). 
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Bijlage II Ingezonden foto’s 
De onderstaande beelden geven een weergave van alle foto’s die de respondenten ingezonden 

hebben. Elke collage geeft een weergave van 1 van de gestelde vragen. 

Vraag 1: Geef 2 of meerdere foto's van een woning die kenmerken weergeven die je als positief ervaart.  
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Vraag 2: Geef 2 of meer foto's van een die kenmerken weergeven die je als negatief ervaart 
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Vraag 3: Geef 2 of meer foto's van een buurt die kenmerken weergeven die je als positief ervaart. 
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Vraag 4: Geef 2 of meer foto's van een buurt die kenmerken weergeven die je als negatief ervaart. 
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Bijlage III Vragenformulier interview 
Situatie 

Binnen het onderzoek wordt gevraagd om, per vraag, 2 of meer foto's in te leveren die kenmerken 

geven omtrent de vraagstelling. Hierbij moet je jezelf inleven in een situatie waarin jij net bent 

afgestudeerd, een baan hebt gevonden en opzoek bent naar een nieuwe woning in Nederland. 

Vragen interview (algemeen) 

1. Wat voor opleiding doe je? 

2. Waar ben je opgegroeid? 

- Plaats? (Wijk) 

- Soort woning? 

3. In wat voor samenstelling zie je jezelf wonen? 

4. Waar zie je jezelf het liefst wonen in Nederland? 

- Waarom op deze plek? 

Behandelen van ingezonden foto’s. Deze worden vooraf aangeleverd in een enquête. 

Geef 2 of meer foto's van een woning die kenmerken weergeeft die je als positief ervaart (verplaats 

je hierbij in de eerdergenoemde situatie). Denk hierbij aan de voorzieningen binnen de woning en 

eventuele eigen buitenruimte. (+2 Kernwoorden om de foto te omschrijven) 

1. Waarom heb je gekozen voor foto x? 

2. Wat vind jij het belangrijkste element uit de foto? 

3. Kan je de foto’s in volgorde leggen naar belang? 

4. Is er een element in foto x die je niet of minder waardeert? 

Geef 2 of meer foto's van een woning die kenmerken weergeeft die je als negatief ervaart (verplaats 

je hierbij in de eerdergenoemde situatie). Denk hierbij aan de voorzieningen binnen de woning en 

eventuele eigen buitenruimte. (+2 Kernwoorden om de foto te omschrijven) 

5. Waarom heb je gekozen voor foto x? 

6. Wat vind jij het belangrijkste element uit de foto? 

7. Kan je de foto’s in volgorde leggen naar belang? 

8. Is er een element in foto x die je wel of minder waardeert? 

Geef 2 of meer foto's van een de buurt die kenmerken weergeeft die je als positief ervaart (verplaats 

je hierbij in de eerdergenoemde situatie). Denk hierbij aan de faciliteiten en sfeer binnen de buurt. 

(+2 Kernwoorden om de foto te omschrijven) 

9. Waarom heb je gekozen voor foto x? 

10. Wat vind jij het belangrijkste element uit je foto? 

11. Kan je de foto’s in volgorde leggen naar belang? 

12. Is er een element in foto x die je niet of minder waardeert? 

Geef 2 of meer foto's van een de buurt die kenmerken weergeeft die je als negatief ervaart (verplaats 

je hierbij in de eerdergenoemde situatie). Denk hierbij aan de faciliteiten en sfeer binnen de buurt. 

(+2 Kernwoorden om de foto te omschrijven) 

13. Waarom heb je gekozen voor foto x? 

14. Wat vind jij het belangrijkste element uit de foto? 

15. Kan je de foto’s in volgorde leggen naar belang? 
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16. Is er een element in foto x die je wel of minder waardeert? 

Vragen achteraf 

5. Welke van de besproken elementen zie je als eis en welke als wens? 

- Rangschik je eisen en rangschik je wensen. 

6. Hoe denk je dat eventuele huisgenoten reageren op je eisen/wensen? 

7. Denk je dat al je eisen mogelijk zijn met jouw toekomstige inkomen op jouw gekozen locatie?  

Extra vragen (ter discussie) 

8. Hoe lang denk je in je eerste huis te wonen? 

- Waarom? 

- 0 – 2 jaar / 2 – 5 jaar / 5- 10 jaar 

- Huur of koop? 

9. Welke voorzieningen wil je hebben binnen een loopafstand van 10 minuten? 

- Kan je deze basisvoorzieningen rangschikken van heel belangrijk naar onbelangrijk? 

10. Zie jij jezelf wonen in de stad waar je afgestudeerd bent? 

- Waarom wel of niet? 
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Bijlage IV Uitkomsten interview 
Respondent 1 

Eisen Wensen 

Woning  
Efficiënte ruimte (knus klein) 
Bed los van de woonkamer 
Geen geluidsoverlast hebben  
 
Omgeving 
Privacy  
 

Woning  
Kleine tuin/terras waar je met mensen buiten 
Kunt zitten  
Gezamenlijke voorziening (wasruimte) 
Duurzaam 
Een bijzonder soort woning  
Met andere starters wonen 
 
Omgeving 
Niet te dicht op elkaar wonen (niet zo veel met 
je buren betrokken hoeven te zijn) 
Een unieke locatie  
Een huis omgeven door natuur 
Rust in de buurt  
 

Huur met duur van 2-5 jaar heeft voorkeur. 
Soort woning maakt eigenlijk niet zo veel uit voor dan. (Wil overal eigenlijk wel wonen geen eisen) 
Situatie veranderd als er een relatie komt: (enige verandering is dat het wel iets groter mag daarna) 
 
Respondent 2 

Eisen Wensen 

Huis 
Slaapkamer apart van woongedeelte 
Eigen buitenruimte 
Geen hoogbouw, max 4 verdiepingen 
Weinig onderhoud aan de tuin 
Privacy 
Parkeergelegenheid 
 
 
Omgeving 
Niet aan een drukke weg 
Supermarkt op loopafstand 
Niet midden in het centrum 

Huis 
Extra slaapkamer 
Aparte wc en badkamer met wc 
Berging en/of garage 
Gescheiden woonkamer en keuken 
Open indeling 
 
Omgeving 
Groen in de buurt 
Nieuwbouwwijk 
 

Koop met duur van 2-5 jaar. 
 
Respondent 3 

Eisen Wensen 

Huis 
Hygiënisch ogend geheel 
Ruimtelijk ogend binnenste 1 
Geen uitbollig ogend geheel 
Het hebben van een goede keuken 
 
 
Omgeving 
Horeca in de buurt van woning 
Supermarkt op loopafstand 

Huis 
Industriële uitstraling vanaf buiten 
Uitzicht vanaf keuken naar buiten 
Efficiënte indeling 
Gebruik van natuurtinten in de bouw 
Genoeg licht in de woning 
Een keuken tegen de woonkamer aan 
Jaren 30 bouw als uitstraling 
Het hebben van ene vrijstaand huis (later) 
Het hebben van een voortuin 
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Niet wonende in een arbeiderswijk 
 
 

 
Omgeving 
Wonen in Breda 
Wonen in de Stad 
Geen zeurende mensen als omwonenden 
Sociale buren 

Huur met duur van 2-5 jaar heeft voorkeur. 
Delen met enkele vrienden mag 
 
Respondent 4 

Eisen Wensen 

Huis 
Wilt met genoeg ruimte buiten kunnen zitten  
Weinig onderhoud aan tuin 
Eigen voorzieningen 
Woning moet vrij nieuw zijn 
Woning moet niks aan te hoeven gebeuren 
Woning moet modern ogen 
Ruimtelijk ogend binnenste 1 
Geen uitbollig ogend geheel 
Het hebben van een goede keuken 
 
 
Omgeving 
In de omgeving Twello 
Rust 
Supermarkt op loopafstand 
Moet gras en bomen in de buurt zijn 
Geen hangjeugd 
Niet wonende in een arbeiderswijk 
Gelijkgestemde 
Parkeerplaats voor het huis 
Verzorgde uitstraling 

Huis 
Privacy in de tuin 
Uitzicht vanaf keuken naar buiten 
 
Omgeving 
Verzorgde uitstraling 
Niet aan een drukke weg 

Huur met duur van 2-5 jaar heeft voorkeur. Wilt uiteindelijk kopen  
 
Respondent 5 

Eisen Wensen 

Huis 
Moderne uitstraling 
Ruime woon/eetkamer 
Woning instap klaar 
Recent of nieuwbouw 
Geen tuin 
Geen ouderwetse uitstraling 
Onderhoudsarm 
Parkeergelegenheid 
 
Omgeving 
Supermarkt binnen 5 km 

Huis 
Energiezuinig 
Hoe ruimer, hoe beter 
 
Omgeving 
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Gelijkgestemde buurtbewoners 
Niet wonende in een arbeiderswijk 
Nette groenvoorziening rondom 

 
Respondent 6 

Eisen Wensen 

Woning  
Geluidsoverlast beide kanten op 
Tuin op het zuiden of groot balkon 
 
Buurt 
Groen in de buurt  
Nette rustige buurt  
Gratis parkeren  
Hygiënisch ogende buurt  
 
 

Woning  
Lichtinval in de woning 
Een bijzondere woning mits het praktische is  
Nette afgewerkte keuken 
Ruime woonkamer (20 mensen zit plaats 
kunnen bieden  
Badkamer aan slaapkamer vast 
 
Buurt  
Eigen oprit 
Supermarkt op 5-10 minuten afstand fietsen 
 

Koop wanneer mogelijk, anders huur (duur is afhankelijk van soort woning) 
Hangt van de woning af hoe lang hij er wil wonen. (Een nette woning zonder last van buren en veel 
vrijheid) 5-10 jaar. Een woning die niet aan die eisen voldoet, het liefst 0-2 jaar 
 
Respondent 7 

Eisen Wensen 

Huis 
Veel lichtinval 
Buitenruimte (overdekt) 
Weinig of kleine tuin 
Privacy 
Parkeergelegenheid 
 
Omgeving 
Supermarkt dichtbij 
Groen  
Niet midden in het centrum 

Huis 
Open indeling 
Ruime keuken 
Geen plat dak 
Harde vloer 
Schuifpui 
Geen flat, tot 3 verdiepingen 
 
Omgeving 
Niet te veel drukte  
Geen wijk jaren 60-70 

Koop met de duur van 5-10 jaar. 
 
Respondent 8 

Eisen Wensen 

Huis 
Grote garage 
Goed geïsoleerde woning 
Een grote woonkamer 
 
Omgeving 
Supermarkt dichtbij 
Omgeving die niet doet denken aan de Bijlmer 
 
 

Huis 
Het hebben van een tuin 
Een niet gehorige woning 
Geen risico’s aan de woning 
Een vrijstaand huis 
 
Omgeving 
Sfeer en sociale mogelijkheden/horeca in de 
buurt 
Een park in de omgeving 
Niet te veel drukte  
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Water aan de woning met mogelijkheid tot 
varen 
Een goed onderhouden omgeving 
Medebewoners die net afgestudeerde 
hoogopgeleide starters zijn 

Oprit is geen pre maar wel makkelijk 
Delen maakt niet uit met 1 iemand 
Er wordt gestreefd om te kunnen kopen 
 
Respondent 9 

Eisen Wensen 

Huis 
Rolstoelvriendelijk rijtjeshuis 
Eigen voorzieningen 
Veel licht van buiten 
Mag niemand voor hem er hebben gewoond. 
Grote open ruimtes 
Woonkamer en keuken moeten groot zijn 
Een bestrate buitenruimte 
Woning moet volledig klaar zijn 
Geen ouderwetse uitstraling 
Alles moet modern ogen, voornamelijk de 
keuken 
 
Omgeving 
De omgeving moet netjes en strak zijn 
De buurt moet ook een beetje nieuwbouw zijn 
Supermarkt moet dichtbij zijn 

Huis 
 
Omgeving 
Het mag niet alleen bestraat zijn, bomen en 
gras mogen niet ontbreken 
Normale buren, geen gezeur mee hebben 
Niet in een “Tokkie” wijk 

Hij wil er blijven wonen tot die kan kopen, maar dit heeft allemaal geen haast. 
 
Respondent 10 

Eisen Wensen 

Huis 
Moderne uitstraling 
Onderhoudsarm 
Parkeergelegenheid 
Geen ouderwetse uitstraling 
 
Omgeving 
Recent of nieuwbouwwijk 
Supermarkt op fietsafstand 
Geen arbeiderswijk 

Huis 
Natuurlijke lichtinval 
Buitenruimte 
Ruime woon/eetkamer 
 
Omgeving 
Zoveel mogelijk gemengde mensen 
(leeftijdscategorie) 
Slager, bakker, groenteboer dichtbij 
 

 
Respondent 11 

Eisen Wensen 

Woning  
Aparte woon en slaapkamer  
Een tuin of balkon als je in appartement woont  
Praktische ruimte niet te veel rare dingen 
 
Buurt 

Woning  
Nette grote keuken  
Veel lichtinval 
Mooie klassieke uitstraling (mag ook modern 
voorkeur klassiek) 
Vrijheid om de woning heen 
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Supermarkt op 5-10 min afstand fietsen van het 
huis af 
Hygiënisch ogend geheel 

 
Buurt  
10 min fietsen van de stad af wonen  
Gezellige buurt  
Gratis parkeer plek in de buurt  
 

Bij voor keur koop maar als het niet kan huur (duur is afhankelijk van soort woning) 
De stad moet op 5-15 min fietsafstand zijn. 
 
Respondent 12 

Eisen Wensen 

Huis 
Privacy 
Geen geluidsoverlast 
Eigen voorzieningen 
Parkeergelegenheid 
 
Omgeving 
Supermarkt dichtbij 

Huis 
Buitenruimte 
Weinig onderhoud bij evt. tuin 
Extra (slaap)kamer 
 
Omgeving 
Gezonde verdeling leeftijd in de wijk 
Geen drukke weg 

Huur met duur van 2-5 jaar. 
 
Respondent 13 

Eisen Wensen 

Huis 
Het geheel oogt vanbinnen rustig en open.  
Het huis is ligt vanbinnen 
Het huis heeft een grote woonkamer 
Het hebben van een tuin met weinig onderhoud 
Het hebben van een eigen badkamer 
Het huis mag niet verouderd aanvoelen 
Het huis moet startklaar aanvoelen 
Het hebben van genoeg privacy 
Het hebben van een geordende voortuin 
 
 
Omgeving 
Het huis mag niet aan een drukke weg liggen. 
Een supermarkt op 5 minuten loopafstand 

Huis 
Het huis heeft een grote keuken.   
De woonkamer heeft een eetgedeelte 
Er is een mogelijkheid om vanuit het huis 
gemakkelijk naar buiten te kunnen 
Er ligt geen tapijt op de grond binnenhuis 
 
 
Omgeving 
Het hebben van buren in dezelfde levensfase 
Het hebben van groen in de omgeving 
Het hebben van een eigen parkeerplek 
Niet wonen in een volksbuurt 
 

Huur met duur van 2-5 jaar heeft voorkeur. 
 
Respondent 14 

Eisen Wensen 

Huis 
Niks in de woning heeft echt onderhoud nodig 
Tuin moet bestraat en simpel zijn 
De woning moet zo goedkoop mogelijk zijn, 
mooie combinatie van goedkoop en effectief 
 
Omgeving 
Supermarkt moet in de buurt zijn 

Huis 
Een tuin of balkon 
 
Omgeving 
Horeca in de stad aanwezig zijn 
 

Hij wil blijven huren. Koop ziet die nog niet zitten omdat die nog geen relatie heeft. 
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Respondent 15 

Eisen Wensen 

Huis 
Duurzame energie (richting energie neutraal) 
Moderne uitstraling 
Ruime woon/eetkamer 
Recent of nieuwbouw 
Geen ouderwetse uitstraling 
Geen geluidsoverlast 
Omgeving 
Supermarkt in de buurt 
Groenvoorziening/park 
Geen hangjeugd 
Geen rotzooi 
Geen flats 

Huis 
Ligbad in badkamer 
Tuin 
 
Omgeving 
Café om samen te komen met de buurt 
 
 

 
Respondent 16 

Eisen Wensen 

Woning  
Vrijheid (niet overal buren om je heen) 
Praktische ruimtes in woning  
Privacy  
 
Buurt 
Rustige straat 
Veel groen in de straat  
Onveilige buurt  
Netjes verzorgde omgeving  
 

Woning  
Een tuin (middelgroot met genoeg groen) 
Ruime keuken die af te sluiten is van de 
woonkamer  
Logeerkamer  
Serre  
 
Buurt  
Mooi dichtbij de stad  
Eerst in de stad wonen als starter  
Een duurzame woning (met name tocht is 
vervelend) 
 

Koop, maar huur is realistischer, wil er wel blijven wonen als de woning hieraan voldoet.   
Als de woning voldoet wil ze wel in een latere levensfase in de woning blijven wonen.  
Duurzaamheid is een wens, bereid om er iets meer voor te betalen.  
 
Respondent 17 

Eisen Wensen 

Huis 
Parkeergelegenheid 
Privacy 
 
Omgeving 
Niet midden in het centrum 
Supermarkt 
 

Huis 
Buitenruimte 
Open indeling 
Nieuwbouw 
Moderne uitstraling 
 
Omgeving 
Geen drukke weg 
Niet te veel drukte 

Huur met duur van 0-2 jaar. 
 
Respondent 18 

Eisen Wensen 
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Huis 
Het hebben van een grote woonkeuken 1  
Geen tuin met veel onderhoudt 
Oude gerenoveerde bouw 
 
 
Omgeving 
Ligging in de stad met een oude stadssfeer 
Het hebben van horeca op loopafstand 
Een supermarkt op loopafstand 
Geen afgelegen gebied 

Huis 
Het hebben van een groot balkon 
Veel licht in de woning 
Hoge plafonds 
Een open indeling 
De mogelijkheid tot het luisteren van muziek 
zonder overlast te creëren 
 
Omgeving 
Geen zeurende buren 
Geen Bijlmeromgeving 
Het hebben van sociale contacten in de 
omgeving  
Het hebben van grachten in de stad 
Goede bereikbaarheid binnen de stad 
Mooi uitzicht over de stad vanaf het dakterras 
Het hebben van een park op loopafstand 

Huur met duur van 2-5 jaar heeft voorkeur. 
Het hebben van een appartement ofwel bovenwoning als eerste huis. 
 
Respondent 19 

Eisen Wensen 

Huis 
Eigen voorzieningen 
Woning moet nieuw zijn 
Woonkamer en keuken moeten 1 ruimte zijn 
De woonkamer moet groot zijn 
Aan de woning hoeft niet veel te gebeuren 
Er moet een tuin zijn waar hij bezig kan 
Geen oubollige woning 
Voor de deur kunnen parkeren 
Eigen garage 
De woning moe modern zijn, met name de 
keuken 
 
Omgeving 
Klein winkelcentrumpje in de buurt 
De wijk moet modern en nieuw zijn 

Huis 
Liever niet dat iedereen heel makkelijk in de 
tuin kijkt 
 
Omgeving 
Geen afval in de buurt en de andere woningen 
moeten goed onderhouden zijn 
 

Huren tot hij kan kopen 
 
Respondent 20 

Eisen Wensen 
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Huis 
Open indeling 
Onderhoudsarme tuin 
Moderne inrichting 
Privacy 
Geen ouderwetse uitstraling 
 
 
Omgeving 
Sociale buurt 
Supermarkt in de buurt 
Nieuwbouwwijk 
Goed onderhouden geen rommel 
Niet in binnenstad 
Niet in arbeiderswijk 

Huis 
Inloopkast 
Openslaande tuindeuren 
Overkapping 
Ruime woon/eetkamer 
 
 
Omgeving 
Slager/bakker, et cetera 
 

  
Respondent 21 

Eisen Wensen 

Woning 
Woonkamer en slaapkamer gescheiden  
Buiten kunnen zitten (zou sneller weg willen als 
er geen tuin is of klein dakterras) 
 
Buurt  
Loopafstand 5-10 min (als je in de stad woont) 
Fietsafstand 5-10 min (als je buiten de stad 
woont) 
Nette straat (hygiëne) 
Parkeergelegenheid (of loopafstand max 2 min) 
Geen overlast in de buurt (over straat kunnen 
avonds) 

Woning  
Lekker in de binnenstad  
Overal dichtbij  
Voorkeur voor Karakteristiek (modern is ook 
prima en dan netjes woont) 
Gewoon nette afgewerkte woning  
Ruime tuin  
Duurzaamheid 
 
Buurt 
In de stad wonen  
Zo min mogelijk geluidsoverlast 
Snelweg en station dichtbij of makkelijk 
bereikbaar 
15-20 min fietsen natuur in de buurt  
 
 

Huur met duur van 2-5 jaar heeft voorkeur. 
Wil alleen wonen en wil in Deventer blijven wonen  
 
Respondent 22 

Eisen Wensen 

Huis 
Lichtinval 
Privacy 
Parkeergelegenheid 
Buitenruimte 
 
Omgeving 
Niet midden in het centrum 

Huis 
Open indeling 
Nieuwe badkamer/keuken 
 
Omgeving 
Supermarkt 
Geen drukke weg 

Huur met duur van 2-5 jaar. 
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Respondent 23 

Eisen Wensen 

Huis 
Moderne uitstraling 
Nieuwbouw 
Energiezuinig 
Onderhoudsarm 
Geen ouderwetse uitstraling 
 
Omgeving 
Eigen parkeerplek 
Voorzieningen op max 10 min fietsafstand 
Geen arbeiderswijk 

Huis 
Zo groot mogelijk 
Casco opgeleverd 
 
 
Omgeving 
Nette/onderhouden wijk 
Ongeveer 1 km van stadscentrum 
 

 
Respondent 24 

Eisen Wensen 

Huis 
Een nieuwe moderne woning, die ook 
gerestaureerd mag zijn.  
Een balkon, maar niet z’n klein balkon waar je 
met twee man kan zitten. 
Een garage waar een auto in kwijt kan en er 
moet daarnaast ruimte zijn voor de motor 
 
Omgeving 
Gewoon strak en niet dat armoedige 
Niet ergens buiten de bebouwde kom waarbij je 
de auto nodig hebt om boodschappen te halen 
Buren die werken en het “normale” leven 
leiden 
Niet in een wijk waarbij je het gevoel hebt dat 
er veel criminaliteit is 

Huis 
Wilt bij het inrichten van de woonkamer 
meerdere mogelijkheden hebben 
 
Omgeving 
 
 

 
Hij wil huren en weet nog niet hoelang hoe in één gebied wil blijven. Hij wil de optie behouden om 
wellicht naar het buitenland te vertrekken. 
 
Respondent 25 

Eisen Wensen 

Huis 
Natuurlijke lichtinval 
Open indeling 
Ruime woon/eetkamer 
Onderhoudsarm 
Buitenruimte 
Privacy 
Parkeergelegenheid 
Moderne uitstraling 
Omgeving 
Verzorgde uitstraling omgeving 
Groen in wijk 

Huis 
 
 
Omgeving 
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Niet in binnenstad 
Bereikbaarheid 

 
Respondent 26 

Eisen Wensen 

Eisen woning  
Bestand tegen geluid van uit mij en mijn buren 
10 mensen zit plaats kunnen bieden in 
woonkamer 
Duurzaamheid 
Buiten ruimte  
 
Eisen Buurt 
Enigszins een groene omgeving  
5-10 min van de stad weg 

Wensen woning  
Een logeerkamer 
Karakteristieke woning  
 
Wensen Buurt  
Een bos/park/andere natuur 5-15 minuten 
fietsen van mijn huis verwijdert 
Nette straat 
 

Huur met duur van 2-5 jaar heeft voorkeur. 
 
Respondent 27 

Eisen Wensen 

Huis 
Open indeling 
Veel lichtinval 
Eigen buitenruimte 
Geen flat, max 4 verdiepingen 
Privacy 
Parkeergelegenheid 
 
Omgeving 
Niet midden in het centrum 
 

Huis 
Tuin, dan weinig onderhoud 
Berging 
Schuifpui naar tuin of balkon 
Extra slaapkamer 
2de wc in badkamer 
 
Omgeving 
Geen hoge flats 
Groen 
Geen drukke weg 

Koop met duur van 5-10 jaar. 
 
Respondent 28 

Eisen Wensen 

Huis 
Er moet licht van buiten komen door 
bijvoorbeeld grote ramen 
Ik wil niet een hele zolder aan moeten pakken. 
De standaard werkzaamheden vind ik prima. 
Er moet een buitenruimte zijn 
De woning moet karakter hebben 
Hoge plafonds 
 
Omgeving 
In een normale buurt wonen, waar iedereen 
zonder te veel gezeur zijn ding kan doen. 
De gemeente moet de starten en het groen 
goed onderhouden 
Supermarkt moet op loopafstand zijn 

Huis 
 
 
Omgeving 
We hebben nu 2 jaar in de binnenstad van 
Zutphen gewoond. Voor huur is dat prima, 
maar de koopwoning zoeken we daar niet. 

We hebben al een tijd gehuurd en zijn nu opzoek naar een koopwoning.  
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Bijlage V Eisen en wensen 
 

Eigen voorzieningen 
Voorzieningen moeten aan één woning verbonden zijn. Het delen van 
voorzieningen met vreemde kwam bij alle respondenten negatief naar voren. 
18% van de respondenten gaven het als eis aan, dat zij eigen voorzieningen in 
de woning wilde. 
 

Natuurlijk lichtinval 
In de woning moet er genoeg licht van buiten komen. Hoe dit vorm te 
geven staat open, aangezien de respondenten geen waarde hechten 
aan de grote of vorm van de ramen. Het doel van de ramen is 
belangrijker dan hoe dit bereikt wordt. 25% van de respondenten gaf dit 
als eis en 21% gaf dit als wens aan. 
  

Recent of nieuwbouw 
Met recent of nieuwbouw willen respondenten aangeven dat de uitstraling 
van dit soort woningen hen aanspreekt. Een verzorgde uitstraling waarnaast 
ook de woning voldoet aan de moderne gemakken zoals het goed geïsoleerd 
zijn. Van de respondenten gaven 25% dit aan als eis. 

 

Open indeling 
Een traditionele indeling is een woning waar je, doormiddel van muren en 
deuren, afscheiding creëert tussen de verschillende ruimtes. Bij een open 
indeling probeer je dit zo veel mogelijk te vermijden. Op de foto zie je een 
woonkamer die doorloopt naar de keuken als voorbeeld van een open 
indeling. Voor een open indeling gaven 21% van de respondenten dit aan als 
eis en 18% van de respondenten als wens. 
 

Ruime leefruimte (woon- en eetkamer) 
Voor een ruime leefruimte gaven respondenten aan dat zij genoeg 
ruimte willen om, naast hun meubels, gemakkelijk te kunnen rondlopen. 
De ruime leefruimte werd door respondenten dan ook vaak beschreven 
als een ruimte waarbij zij gemakkelijk een verjaardag kunnen houden. 
32% van de respondenten gaf dit als eis en 14% gaf dit als wens aan. 

 
Ruime keuken 
Een keuken waar je ruimte hebt om te koken, apparaten zoals een koffiezet 
apparaat kwijt kan en genoeg opbergruimte hebt. Respondenten gaven aan 
om met meerdere personen in de keuken te willen staan zonder elkaar in de 
weg te lopen. 14% van de respondenten gaf dit als eis en 14% gaf dit als wens 
aan. 
 

Onderhoudsarme tuin 
Voor een onderhoudsarme tuin gaven respondenten aan niet veel werk 
te willen hebben aan de tuin. Wel moest er groen in de tuin te vinden 
zijn, maar het staat open hoe dit vormgegeven wordt. 43% van de 
respondenten gaf dit als eis en 4% gaf dit als wens aan. 
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Onderhoudsarme woning 
Onder een onderhoudsarme woning wordt door de respondenten verstaan 
als een woning waar je niks meer aan hoeft te doen, hij is af en je hoeft 
alleen maar te stofzuigen en ergens een doekje overheen te halen. 
Kunststof kozijnen en geen kleine tegeltjes in de keuken waar vuil in komt 
etc. zijn belangrijke aandachtspunten. 43% van de respondenten gaf dit als 
eis en 7% gaf dit als wens aan. 

 

Extra slaapkamer 
Een extra slaapkamer om als werkkamer of logeerkamer te gebruiken wordt 
gezien als pré. Er is geen eis binnen gekomen voor een extra slaapkamer. 18% 
van de respondenten gaf dit als wens aan. 
 

Geen hoogbouw 
Geen hoogbouw hangt met een aantal onderwerpen samen zoals: Last van 
buren, bij een ouderwetse uitstraling het gevoel, dat je in een 
achterstandsbuurt woont, maar ook een stukje privacy bij je balkon of het 
niet kunnen hebben van een tuin. 11% van de respondenten gaf dit als eis 
en 4% gaf dit als wens aan. 
 

Buitenruimte 
Een buitenruimte wordt door de respondenten beschreven als een ruimte 
waar je buiten kan zijn. Dit kan in de vorm van een tuin of balkon. Het mag 
geen kleine buitenruimte zijn. Hiermee wordt bedoeld dat je met minimaal 
zes personen buiten moet kunnen plaatsnemen. 54% gaf dit als eis en 32% 
gaf dit als wens aan. 

 

Geen ouderwetse uitstraling 
Onder “geen ouderwetse uitstraling” worden de woningen bedoeld waarin 
de keuken bijvoorbeeld zoals de foto hiernaast is. Veel houtwerk zichtbaar 
is waarin het te netjes gelakt bruin is. Dit betekend niet dat de woning direct 
modern hoeft te zijn, maar de keuken en woonkamer moet niet elementen 
bevatten die als oubollig bestempeld kunnen worden. Respondenten gaven 
aan geen “opa/oma woning” te willen hebben. 39% van de respondenten 
gaf dit als eis aan. 
 

Duurzame energie 
Duurzame energie speelt bij een deel van de respondenten een rol. De 
woningen moeten voor deze respondenten voldoen aan een groen energie 
label. 7% van de respondenten gaf dit als eis en 14% gaf dit als wens aan. 
 

Goed geïsoleerd i.v.m. Warmte 
Respondenten willen een woning die goed geïsoleerd is. Dit hangt 
samen met het zo laag mogelijk houden van de energierekening. De 
respondenten die dit aangeven, bestonden voornamelijk uit 
respondenten die momenteel uitwonend zijn. 4% van de respondenten 
gaf dit als eis en 14% gaf dit als wens aan. 
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Goed geïsoleerd i.v.m. geluid 
Geluidsoverlast ervaren of het niet prettig vinden dat je wellicht 
zelf geluidsoverlast kan veroorzaken. 21% van de respondenten gaf 
dit als eis en 7% gaf dit als wens aan. 
 

Privacy  
Alles wat je doet in je woning, omtrent de handelingen en het geluid, 
hoeven anderen niet te ervaren.  39% van de respondenten gaf dit als eis 
en 7% gaf dit als wens aan. 
 

Parkeergelegenheid 
Bij de woning moet parkeergelegenheid zijn. Voor de eigen auto en/of voor 

gasten die langs komen. Hoe die parkeergelegenheid vorm wordt gegeven is 

niet belangrijk. Parkeergarage, onder de woning, tegen de woning aan of 

direct op straat behoren tot de mogelijkheden. 57% van de respondenten gaf 

dit als eis en 4% gaf dit als wens aan. 

 

Woning instap klaar/ gerenoveerd 
Een woning moet af zijn. Wanneer je erin gaat hoef je geen grote 
kluswerkzaamheden uit te voeren. Dit houdt in dat de respondenten niet de 
hele zolder aan willen pakken, maar wel bereid zijn te verven of ergens 
beschadigingen weg te werken. 14% van de respondenten gaf dit als eis en 
7% gaf dit als wens aan. 
 

Functionaliteit in combinatie met prijs 
De woning moet vooral goedkoop zijn. De staat van de woning is niet relevant. De 
wc, douche en keuken moet wel aanwezig zijn. Het uiterlijk van deze ruimtes zijn niet 
relevant. 4% van de respondenten gaf dit als eis aan. 
 

Nieuwbouw 
Een woning die nieuw en fris is. Aan deze woning hoeft niks meer te gebeuren. 
De woningen zijn strak en voorzien van een moderne keuken en badkamer. 
Respondenten gaven aan nieuwbouw interessant te vinden, omdat zij de 
eerste in de woning zijn en dat er dan nog niet in geleefd is. 7% van de 
respondenten gaf dit als eis en 4% gaf dit als wens aan. 
 

Eigen garage 
Bij de woning moet een garage zitten waar minimaal een auto in kwijt kan. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat er een garagedeur inzit zodat je de auto naar 
binnen en naar buiten kan rijden. Naast de auto moet er ruimte over zijn voor 
gereedschap en een plek om te werken. 11% van de respondenten gaf dit als 
eis en 11% gaf dit als wens aan. 
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Moderne uitstraling 
Een moderne uitstraling pakt een totaalplaatje van een woning. Hierin is een 
keuken verwerkt zoals op de foto te zien is. De badkamer en douche zijn netjes. 
De respondenten willen niet een badkamer of douche zoals bij de gemiddelde 
sociale huurwoning. Zij willen het strakker en netter hebben. 32% van de 
respondenten gaf dit als eis en 11% gaf dit als wens aan. 
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Bijlage VI Bouwkostenberekening 
Bouwkosten zijn gebaseerd op m² en m³ prijzen. (Bouwkostenkompas, 2019) 

Complex concept 1 

3-lagen appartementenblok:  

2576 m² x €1112,99 = € 2.867.062,24/ 48 eenheden = € 59.730,46 

7728 m³ x €366,92 = € 2.835.557,76/ 48 eenheden = € 59.074,12 

6-lagen appartementenblok: 

4508 m² x €1048,75 = € 4.727.765,- / 96 eenheden = € 49.247,55 

13524 m³ x €350,56 = € 4.740.973,44 / 96 eenheden = € 49.358,14 

Concept 2  

3-lagen appartementenblok:  

56,68 m² x €1112,99 = € 63.081,82 

170,04 m³ x €366,92 = € 62.391,08 

6-lagen appartementenblok: 

56,68 m² x €1048,75 = € 59.440,84 

170,04 m³ x €350,56 = € 59.609,22 

Complex Concept 2 

3-lagen appartementenblok:  

2576 m² x €1112,99 = € 2.867.062,24 / 24 eenheden = € 119.460,93 

7728 m³ x €366,92 = € 2.835.557,76/ 24 eenheden = € 118.148,24 

6-lagen appartementenblok: 

4508 m² x €1048,75 = € 4.727.765,- / 48 eenheden = € 98.495,10 

13524 m³ x €350,56 = € 4.740.973,44 / 48 eenheden = € 98.770,28 

Concept 3 

Twee onder één kap (plat dak): 

70 m² x €1079,66 = € 75.576,20 

210 m³ x €378,06 = € 79.392,60 

3-lagen appartementenblok: 

52 m² x € 1112,99 = € 57.875,48 (vide kost daardoor 9m2 à €9716,94) 

156 m³ x € 366,92 = € 57.239,52 
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Complex concept 3 

3-lagen appartementenblok:   

960 m2 x €1112,99 = € 1.068.470,40 / 8 eenheden = € 133.558,80 (110m2 vloeropp. en 10 m2 vide 

daardoor €1214,17 per m2) 

2880 m³ x €366,92 = € 1.056.729,60/ 8 eenheden = € 132.091,20  

6-lagen appartementenblok: 

1920 m2 x €1048,75 = € 2.013.600,- / 16 eenheden = € 125.850,- 

5760 m³ x €350,56 = € 2.019.225,60 / 16 eenheden = € 126.201,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


