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VOORWOORD 

 

Na het afronden van de Bachelor Sociale Geografie in februari 2010, heb ik de keuze gemaakt voor de master 

stadsgeografie. Na het volgen van verschillende cursussen in de richting stedelijke ontwikkeling, is mijn interesse 

voor stedelijke processen gegroeid. Sociale Geografie richt zich op de relatie tussen mensen en hun sociale en 

fysieke omgeving. Het bestudeert ruimtelijke processen die ontstaan door ruimtelijke differentiatie en bewegingen 

van personen, goederen, informatie en energie (Schoenmaker, 1984). Stadsgeografie analyseert de 

ontwikkelingen en ongelijkheden in steden met een blik op de toekomst. Steden zijn vaak het centrum van 

vernieuwing, maar kunnen ook te maken hebben met culturele, economische en sociale neergang. Ze zijn van 

grote invloed op het functioneren van westerse verstedelijkte samenlevingen. Hier vindt op een beperkte ruimte 

een grote concentratie van gespecialiseerde functies plaats met de daaraan verbonden activiteiten. 

 

Mijn master thesis wilde ik graag in combinatie met een stage schrijven, om zo praktijkervaring op te doen. 

Monique van Loon directeur van Jebber bood mij de kans een eigen onderzoek uit te voeren en tegelijkertijd mee 

te werken bij Jebber. In juni 2010 ben ik gestart met een onderzoeksstage voor een periode van negen maanden. 

Jebber realiseert huur- en koopwoningen voor starters in de regio Utrecht en kijkt naar de leefwensen van deze 

specifieke doelgroep. Als projectontwikkelaar tracht Jebber projecten te ontwikkelen die aansluiten bij de 

kwantitatieve en de kwalitatieve vraag van de starter. De voornaamste doelstelling van Jebber is onmiskenbaar 

een positieve uitwerking hebben op het krappe woningaanbod voor starters en scheef wonen verminderen.  

 

Het schrijven van deze thesis heeft veel tijd en inspanning gekost, maar het was de moeite waard. 

Starterswoningen is een bijzonder boeiend en veelzijdig thema. Het onderzoek heeft interessante resultaten 

opgeleverd en de uitvoering ervan is voor mij erg leerzaam geweest. De ervaringen die ik met het stage lopen, 

het uitvoeren van het onderzoek en het schrijven van de thesis heb opgedaan, zijn van grote betekenis. 

Verschillende personen hebben mij, elk op hun eigen manier, ondersteund en geïnspireerd bij het schrijven van 

deze thesis. 

 

In het bijzonder wil ik graag professor Hooimeijer en Monique van Loon bedanken.  Zij hebben mij de nodige 

handvatten toegereikt om dit onderzoek te kunnen uitvoeren. Ik heb ontzettend veel geleerd van hun adviezen, 

feedback en begeleiding. Daarnaast natuurlijk dank aan alle respondenten die bereidwillig waren om hun 

ervaringen en meningen te delen in een interview. Zonder steun van 'thuis' was de studie aan de Universiteit 

Utrecht en het sluitstuk, deze master thesis niet mogelijk geweest.  

 

Paulien Hoefnagel 

Utrecht, april 2011 
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

 

Conclusies 

Een woning is een multidimensionaal product. De woning heeft een utilitaire, een sociale en een existentiële 

betekenis. Dat maakt elke woning anders. Starters kiezen voor een bepaalde woning omdat deze het beste past 

bij wat ze er mee/in willen doen. Wat ze er mee/in willen doen wordt voor een groot deel bepaald door hun 

doelstellingen en achterliggende waarden. Vandaar dat inzicht hebben in de waardepatronen van starters van 

belang is voor het begrijpen van woningkeuzes.  

 

Naast inzicht bieden in de achterliggende waarden van de starter, is de keuzeruimte van de starter bestudeerd in 

dit onderzoek. Hiervoor is een onderscheid gemaakt tussen de kenmerken van het aanbod van starterswoningen 

op macroniveau en de kenmerken van de starters  op microniveau. Volgens de levensloopbenadering zal een 

starter tijdens het zoeken naar een woning geconfronteerd worden met zowel mogelijkheden als beperkingen op 

de woningmarkt om woonwensen te realiseren. Op macroniveau stellen de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van het aanbod betaalbare woningen grenzen aan de keuzemogelijkheden van starters. Op 

microniveau betreft het de individuele hulpbronnen, zoals het inkomen en het spaargeld die keuzeruimte van de 

starter bepalen. De mogelijkheden en beperkingen gekoppeld aan de woonwensen van de starter leiden tot reële 

woonwensen.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat dé starter niet bestaat. Starters vormen een diverse groep mensen, met verschillende 

perspectieven en wensen. De levensfase van de starter wordt gekenmerkt door een relatief snelle opeenvolging 

van veranderingen in de publieke en private levenssfeer. De positie die de starter inneemt op de verschillende 

levensloopcarrières (opleiding, arbeid, relatie, wonen) is van invloed op zijn/haar woonwensen. Zolang carrières 

veranderlijk zijn dient de wooncarrière flexibiliteit te bieden. Werk is voor veel starters de trigger voor een 

verhuizing.  Door inkomensstijging en positieverbetering op de arbeidsmarkt stijgt het aspiratiebeeld van de 

starter terwijl de tevredenheid met de huidige situatie daalt. Het inkomen beïnvloedt de gewenste woonkwaliteit, 

de bestedingsruimte en de koopwens.   

 

Locatie blijkt de grootste invloed te hebben op de gebruikswaarde van de woning voor een starter. De starter is 

veel buitenshuis. Vrienden, werk en sport zijn de activiteiten waaraan een grote tot zeer grote groep starters veel 

tijd besteedt. Daarnaast speelt vooral de belevingswaarde een belangrijke rol. Belevingswaarde betreft de 

identiteit, diversiteit, herkenbaarheid, zingeving en schoonheid van een gebied. De waarden die starters over het 

algemeen nastreven, zijn; autonomie, stimulatie en verwantschap.  

 

Autonomie heeft te maken met zelfstandigheid, onafhankelijkheid en vrijheid. De huidige woonsituatie van de 

woningzoekende starter wordt vaak gekenmerkt door een gedeelde woning met huisgenoten. Bij de overgang van 

student naar starter hoort vaak een nieuwe dagindeling en een ander activiteitenpatroon, waardoor de behoefte 

aan rust, privacy en zelfstandigheid toeneemt. De woning is een plek voor de starter om zich af te schermen van 

de buitenwereld. Vaak wordt een koopwoning geassocieerd met vrijheid, bij een koopwoning is men immers zelf 

de huisbaas. Vrijheid heeft voor de starter echter vooral te maken met financiële vrijheid en flexibiliteit. 62,9 

procent van de respondenten in het onderzoek heeft een voorkeur voor huren. Het kopen van een woning levert 

problemen op voor de beweeglijkheid van een starter door de kosten koper. Ook is er bij veel starters geen 

sprake van een keuze tussen kopen of huren, hun arbeidscontract of salaris is ontoereikend, zij kunnen alleen 

huren. Of de koopkracht van starters is ontoereikend om hun wensen te realiseren, zij kunnen bijvoorbeeld alleen 

een woning kopen in een buurt waar zij niet willen wonen. De levensfase van de starter wordt vaak gekenmerkt 

door een laag aanvangssalaris en een tijdelijk arbeidscontract, maar ook door een sterke inkomensgroei in een 

relatief kort tijdsbestek.  

 

De tweede waarde die voor de starter erg belangrijk is, is stimulatie. Stimulatie heeft betrekking op uitdaging en 

afwisseling. Deze waarde bepaalt vooral de locatievoorkeur van de starter. 68,1 procent van de respondenten 

heeft een voorkeur voor een centrumstedelijke locatie. Een centrumstedelijke woonomgeving kenmerkt zich door 

een hoog voorzieningenniveau. Door een grote concentratie van verschillende voorzieningen is er veel te doen en 

dat geeft het centrum een levendig karakter. Levendigheid scoort na veiligheid het hoogst bij de waardering van 

omgevingskenmerken en was in de focusgroep een veel besproken onderwerp. Levendigheid is voor de starter 

„mensen op straat‟ en functiemenging. Ook geven starters aan dat door in het centrum te wonen zij verschillende 

activiteiten gemakkelijk kunnen combineren, zoals werk, boodschappen en hobby‟s. Starters met een stedelijke 
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woonvoorkeur zetten sterker in op kwaliteit (afwerkingniveau van de woning en voorzieningen in de 

woonomgeving) en nemen genoegen met minder kwantiteit (oppervlakte van de woning). 

 

De derde waarde is verwantschap, verwantschap draait voornamelijk om sociale contacten. Het onderzoek toont 

aan dat de woning een plaats is om sociale contacten te onderhouden, dingen te delen en tijd te hebben voor 

elkaar. Deze waarde komt tot uitdrukking in activiteiten als samen zijn met vriend of vriendin en samen eten met 

vrienden. Sociale contacten onderhoudt de starter voornamelijk door digitale communicatie. Derhalve is snel 

breedband internet of glasvezel een fundamentele woonwens. Ontmoetingen vinden veel plaats in openbare 

ontmoetingsplaatsen, daarvoor begeeft de starter zich vaak naar het centrum. Een eetcafé of een sportschool in 

de directe woonomgeving is echter van grote meerwaarde. Multifunctionaliteit staat dus aan de basis van een 

aantrekkelijke woonomgeving voor de starter. Een aantrekkelijke woonomgeving biedt ruimte voor contact en 

uitwisseling tussen verschillende gebruikers. Voor Jebber is zowel de woning als de woonomgeving belangrijk. Dit 

onderzoek benadrukt het belang van dit uitgangspunt.  

 

Jebber werkt momenteel aan de planvorming voor de Briljantlaan 3-5 op Rotsoord in Utrecht. Rotsoord is één van 

de „herontwikkelingslocaties‟ die centraal staat in het stadsdebat en het Dynamisch Masterplan van de 

Gemeente. Rotsoord blijkt een uitermate geschikte locatie voor starterswoningen. Nabijheid van het centrum is 

erg belangrijk voor de starter, dit gebied ligt dicht tegen de binnenstad aan. Momenteel heeft het gebied  te 

kampen met een groot parkeerprobleem. Voor de bouw van starterwoningen hoeft dat geen belemmering te zijn. 

De starter verplaatst zich over het algemeen veel op de fiets en met het openbaar vervoer. Hierdoor legt deze 

doelgroep weinig beslag op de openbare ruimte. De komst van het station Vaartsche Rijn maakt de locatie nog 

aantrekkelijker als OV locatie. In de gemeentelijke Visie Rotsoord (2006) wordt de ambitie uitgesproken om 

creatieve bedrijvigheid te stimuleren in Rotsoord. Creatieven gaan goed samen met jonge starters, zij hebben 

beiden een hedonistische levensstijl.  

 

Bij de betekenis van de onderzoeksresultaten moeten een kritische kanttekening worden geplaatst.  Er hebben 

vooral jonge en centrumstedelijk georiënteerde starters die al belangstelling hebben getoond voor de producten 

van Jebber meegewerkt aan de enquête. Van de 545 respondenten behoorden 88,1 procent tot de recent 

afgestudeerden aan het hoger onderwijs. Voor Jebber is dit nu nog geen belemmering in het onderzoek, de 

eerste focus van Jebber ligt namelijk op de hoger opgeleide starter. Vanuit een breder perspectief is dit wel een 

beperking. Het is interessant om te kijken in hoeverre er verschillende waarden spelen tussen hoger opgeleide 

starters en lager opgeleide starters Het is zeer waarschijnlijk dat lager opgeleide starters meer eisen stellen aan 

de grootte van de woning en andere eisen stellen aan de locatie, omdat hun leefstijl verschilt..  

 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat leefstijl van invloed is op centrumstedelijke of suburbane woonwensen. 

Onderzoek naar de mate waarin de betekenis van wonen verschilt tussen centrumstedelijke en suburbaan 

georiënteerde starters is ook nodig om de twee woonproducten van Jebber aan te scherpen.  

 

Aanbevelingen 

- De overdrachtsbelasting is één van de redenen waardoor de voorkeur van starters uitgaat naar huren.  

De overdrachtsbelasting belemmert de flexibiliteit van starters. De huidige ontwikkelingen op de 

woningmarkt samen met het verblijfsduurperspectief van de starter zijn belemmeringen om te kiezen 

voor kopen. Gemiddeld woont een starter vier jaar in een starterswoning. Een verlenging van de 

vrijstelling van de overdrachtsbelasting van één naar vijf jaar voor de eerste koopwoning is een manier 

om starters te stimuleren een huis te kopen. Voor woningen die in 2011 gekocht worden en die binnen 

twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen 

overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst (Ministerie van Financiën). Dit bevordert 

doorstroming en is op deze manier weer gunstig voor de staatskas.  

 

- Een aanbeveling voor Jebber is meer onderzoek doen naar de financiële mogelijkheden van de starter. 

Wellicht kan Jebber passende financieringsmogelijkheden aanreiken die de bereikbaarheid voor starters 

vergroten. De toepassing van tussenvormen van huur en koop kan een bijdrage leveren aan de 

doorstroming op de huurmarkt en een impuls geven aan de verkoop van woningen. Doordat financiering 

van Jebber-projecten via Mitros en SSH verloopt, is Jebber als dochteronderneming ook gebonden aan 

de WSW-normen. Een tweepersoonshuishouden verdient al snel meer dan de Europese „€ 33.000,- 
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grens‟ en kan daardoor niet bij Jebber huren. Als kopen dan ook niet kan, wordt de markt wel zeer 

beperkt.  

 

- De gemeente Utrecht zet momenteel sterk in op binnenstedelijk bouwen en de transformatie van een 

aantal herontwikkelingslocaties. Hierbij zou de gemeente meer aandacht moeten schenken aan starters. 

De starter is een doelgroep die goed aansluit bij binnenstedelijk bouwen in hoge dichtheden. Nabijheid 

van het centrum is voor starters erg belangrijk. Uit het onderzoek is sterk naar voren gekomen dat de 

Uithof bijvoorbeeld geen geschikte locatie voor starterwoningen is. Rotsoord, het belastingkantoor en de 

Oudenoord zijn voorbeelden van locaties met potentie voor starterswoningen. Inzetten op starters sluit 

tevens aan bij de ambities van Utrecht als Stad van Kennis en Cultuur.  

 

- Bij de invulling van de locaties speelt bereikbaarheid een grote rol. Bij een bouwvergunning stelt de 

gemeente eisen aan het aantal te realiseren parkeerplaatsen. Parkeernormen geven aan hoeveel 

parkeerplaatsen gebouwd moeten worden. Naarmate een locatie dichterbij het centrum ligt, neemt het 

belang van het openbaar vervoer en de fiets toe. Per locatie moeten er keuzes gemaakt worden omtrent 

parkeernormen, de gevolgen voor wijken en autoroutes. De starter is een groep die veel gebruik maakt 

van de fiets en sluit daarom goed aan bij gebieden aan de rand van het centrum. De parkeernorm voor 

starters kan veel lager dan de gebruikelijke parkeernorm bij binnenstedelijk bouwen. Zo kan de 

parkeernorm van Rotsoord van 1,1 naar 0,5 gezien het verplaatsingsgedrag van de starter, de aanleg 

van het nieuwe station Vaartsche Rijn en de voorgenomen invoering van betaald parkeren.  

 

- Een aanbeveling voor Jebber ligt in het verlengde van de voorgaande aanbeveling over auto-parkeren. 

In de planontwikkeling zal Jebber veel aandacht moeten besteden aan fiets-parkeren. Dit betreft niet 

alleen een fietsenstalling voor de bewoners, maar óók voor bezoekers. Starters hebben gemiddeld twee 

fietsen (een racefiets + stadsfiets) en vrienden komen vaak op de fiets. De fietsenstalling moet 

gemakkelijk toegankelijk zijn. Dit bevordert gebruik en vermindert de overlast.  

 

- Woonkwaliteit wordt mede bepaald door buitenruimte. Uit het onderzoek blijkt dat starters (73,6%) een 

balkon belangrijk tot zeer belangrijk vinden. Uit de interviews en focusgroep blijkt echter dat de 

mogelijkheid om buiten te verblijven belangrijk is, maar dit kan ook een collectieve buitenruimte zijn. Niet 

alle starters zijn bereid meer te betalen voor een privé buitenruimte. Een aanbeveling voor Jebber is 

woningen aan te bieden met en zonder privé buitenruimte, dit zorgt tevens voor prijsdifferentiatie in het 

bouwprogramma.  

 
- Het omgevingskenmerk levendigheid is belangrijk voor starters. Hiermee wordt het belang van de 

omgeving onderstreept. Dit benadrukt tevens de doelstelling van Jebber; voor Jebber is niet alleen de 

woning, maar ook de woonomgeving belangrijk. Het is goed dat Jebber zich in haar 

ontwikkelingstrategie bezig houdt met imago, branding, ontmoetingsplekken, beleving en tijdelijke 

functies. Dit zorgt voor een onderscheidend vermogen, verbetert de concurrentiepositie van Jebber en 

zorgt voor binding met een plek. Wat betreft de eerste locatie Briljantlaan 3-5 op Rotsoord is Jebber 

reeds verhuisd naar deze locatie samen met een aantal andere ondernemingen. Dit is een goede stap, 

maar het publieke karakter van deze eerste stappen is gering. Door bijvoorbeeld een festival, 

openluchtbioscoop of weekmarkt zal Jebber nog meer naamsbekendheid onder starters genereren en 

draagvlak onder buurtbewoners creëren.  

 

- De online enquête gekoppeld aan de website van Jebber die gebruikt is in dit onderzoek zal aangepast 

moeten worden. Uit de interviews en de focusgroep is gebleken dat enkele belangrijke topics (zoals 

gemeenschappelijk voorzieningen versus privé) ontbraken en verscheidende vragen aangepast dienen 

te worden om meer inzicht te hebben in de woonwensen van de starter. Wat betreft de casus Briljantlaan 

3-5 op Rotsoord zou het interessant zijn hier een volledige scriptie aan te wijden. Zowel vanuit de 

discipline stadsgeografie als vanuit andere richtingen zoals  „Landscape Architecture‟ of „ Real Estate & 

Housing‟. 

 
Starters staan terecht hoog op de woningmarkt op de politieke agenda van de gemeente. De keuzeruimte van 

starters in Utrecht is klein. Er kan meer dan erop dit moment gebeurd. Het vasthouden van starters is cruciaal 

voor de vitaliteit van een stadsregio.  



Waarden en woonwensen van de Utrechtse starter.            Paulien Hoefnagel 

 
 
 

 
7 

INHOUDSOPGAVE 

 

Voorwoord          III  

 

Conclusies en aanbevelingen       IIII 

 

Hoofdstuk 1 – Inleiding           9 

1.1 Achtergrond; aanleiding          10 

1.2 Doelstelling           11 

1.3 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie      12 

1.4 Methoden         12 

1.5 Leeswijzer          12 

 

Hoofdstuk 2 – Verhuisgedrag       13 

2.1 De levenslooptheorie        14 

2.1.1 De levensloop        14  

2.1.2 Recente, maatschappelijke ontwikkelingen      15 

2.1.3 De jongvolwassenheid       15 

2.1.4 De virtuele biografie en de imaginaire deadline van dertig   16 

2.1.5 Tussentijdse conclusie       17 

2.2 Trigger (motief)         17 

2.3 Gedrag waarden-georiënteerd        17 

2.4 Woonervaring en de woonsituatie van de referentiegroep    18 

 2.4.1 Woonervaring        18 

 2.4.2 Tussentijdse conclusie       19 

2.5 Mogelijkheden en beperkingen        19 

 2.5.1 Hulpbronnen en restricties       19 

 2.5.2 Positionering van de hoogopgeleide starter op de arbeidsmarkt   20 

 2.5.3 Woonlasten en financiële bereikbaarheid      21 

 2.5.4 Tussentijdse conclusie       23 

2.6 Woonwensen en substitutiegedrag      23 

2.7 Wonen in drie dimensies       23 

2.8 Verhuismotieven van jongvolwassenen naar buurttype    24 

2.9 Ruimtelijke kwaliteit en de starter       25  

2.10 Conceptueel model en onderzoeksvragen     25 

 2.10.1 Conceptueel model       25 

 2.10.2 Onderzoeksvragen       26 

2.11 Conclusie         27 

 

Hoofdstuk 3 – De Utrechtse context      29 

3.1 Situatieschets Utrechtse woningmarkt: beschikbaarheid, toegankelijkheid   30 

      en doorstroming    

3.2 Doelstelling Jebber        33 

3.3 Rotsoord         34 

3.4 Conclusie         35 

 

Hoofdstuk 4 – De levensloop       36 

4.1 De wooncarrière        37 

4.2 De arbeidscarrière         38 

4.3 De huishoudenscarrière        39 

            4.4 Triggers         39 

4.4.1 Verhuismotieven        39 

4.4.2 Residentiële stress         40 

 4.5 Hulpbronnen, restricties en woonlasten      40 

 4.6 Conclusie         42 



Waarden en woonwensen van de Utrechtse starter.            Paulien Hoefnagel 

 
 
 

 
8 

 

Hoofdstuk 5 – Woonwensen        43 

5.1 Het gewenste woningtype       44 

5.2 De gewenste locatie: voorzieningen en sfeer     45 

5.3 De grootte en woningindeling        47 

5.4 Vier fysieke woningkenmerken       49 

5.5 Conclusie         50 

 

Hoofdstuk 6 – De drie dimensies van wonen     51  

6.1 De utilitaire dimensie        52 

 6.1.1 Het activiteitenpatroon van de starter in het algemeen    52 

 6.1.2 Activiteiten in de woning en de woonomgeving    53 

6.2 De sociale dimensie        53  

6.3 De existentiële dimensie        54 

6.4 Conclusie         54 

 

Hoofdstuk 7 – Casus locatie Briljantlaan 3-5     56 

7.1 Gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde    58 

 7.1.1 Gebruikswaarde        58 

 7.1.2 Belevingswaarde        58  

 7.1.3 Toekomstwaarde        59 

7.2 Conclusie         60 

 

Samenvatting         61 

 

Literatuurlijst          64 

 

 

 

Bijlage 1 - Methodologie 

Bijlage 2 - Respons en verantwoording 

Bijlage 3 - Moodboards brainstorm Jebber 

Bijlage 4 - Overzicht persoonsgegevens geïnterviewde starters en focusgroepen 

Bijlage 5 - Enquête en topiclijst interviews  

Bijlage 6 - Uitnodiging- en bevestingsmail brainstorm 

Bijlage 7 - Programma brainstorm 16 december 2010 



Waarden en woonwensen van de Utrechtse starter.            Paulien Hoefnagel 

 
 
 

 
9 

H
O

O
F

D
S

T
U

K
 1

 –
 IN

L
E

ID
IN

G
 

Roos – 24 jaar – vertaler – Utrecht: 
‘Wonen is voor mij rust en ruimte. Een plek waar ik me 
kan terug trekken met een boek op de bank, maar ook een 
plek waar ik prettig kan werken. Mijn woning moet licht 
zijn, verder hecht ik veel waarde aan een groene 
omgeving. No place like home, hè.’  
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1 INLEIDING 
 
1.1 Achtergrond; aanleiding 

 

Veel gemeenten in Nederland maken zich zorgen over het woningaanbod voor starters. Starters op de 

woningmarkt kampen met een gebrek aan betaalbare koophuizen en een tekort aan huurwoningen. De 

woningprijzen zijn hoog, het aanbod beperkt en de wachtlijsten lang. De stijgende prijzen van koopwoningen, 

samen met de economische recessie hebben de doorstroming van een huurwoning naar een koopwoning 

vertraagd. Mensen blijven langer in een huurwoning wonen, waardoor er voor starters op de woningmarkt steeds 

minder woningen vrijkomen. Bovendien worden banken steeds voorzichtiger met het verstrekken van leningen en 

geldt per 1 januari 2011 de „€ 33.000, - grens‟.  

 

De sociaal-economische kracht van een stad wordt in belangrijke mate bepaald door het aantal kansrijke 

jongeren dat er wil wonen (Marlet, 2009). Wanneer jonge hoogopgeleiden na hun afstuderen een 

inkomensontwikkeling doormaken, neemt hun waarde voor de stad toe. De verschillende kennisinstituten zoals 

de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht spelen hierbij voor Utrecht, naast een groot aantal culturele 

instellingen, een belangrijke rol. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat jongeren drie fasen doorlopen 

waarbij de keuze rondom de stad wordt afgewogen. Dit is de keuze voor het deelnemen aan een studie in een 

bepaalde stad, de afweging daar wel of niet te gaan wonen, en de keuze om na de studie wel of niet in deze stad 

te blijven wonen (Manshanden, 2009). Deze laatste fase betreft de starter en het stadium waar dit onderzoek zich 

op richt. Starters bevinden zich grofweg in de leeftijdscategorie van twintig tot dertig jaar. Als Utrecht de twee 

pijlers, kennis en cultuur, wil behouden, benutten en versterken, dan zal ingezet moeten worden op de 

huisvesting voor starters. Een aantrekkelijke woon, werk- en leefomgeving werkt als een magneet en zorgt ervoor 

dat mensen komen en blijven (Manshanden, 2009).  

  

De economische ontwikkeling van Utrecht wordt niet door de gemeente gerealiseerd. De gemeente kan wel door 

visie en beleid de optimale randvoorwaarden creëren. Strategie dient als middel om ambities te realiseren. In het 

Collegeprogramma 2010-2014 en in de Woonvisie 2009-2019 van de Gemeente Utrecht wordt de verbinding 

tussen het woonbeleid en „Utrecht stad van kennis en cultuur‟ gelegd. Eén van de doelstellingen in het 

Collegeprogramma is Utrecht positioneren als aangename woonstad (Gemeente Utrecht, 2009). Enkele 

richtpunten zijn; extra aandacht voor de doelgroepen studenten en starters, het verminderen van de wachttijd 

voor een sociale huurwoning, en open staan voor constructieve samenwerking met verschillende partners in de 

stad (Gemeente Utrecht (a), 2010).  

 

De sleutel voor het in beweging krijgen van de woningmarkt ligt voor een belangrijk deel bij het vergroten van het 

aanbod. Jebber, een initiatief van de Utrechtse woningcorporaties Mitros en SSH, investeert in de ontwikkeling en 

de realisatie van vastgoed voor starters. Wanneer tegemoet wordt gekomen aan de woonwensen van de groep 

starters, kan tegelijkertijd de druk op de voorraad sociale huurwoningen worden verkleind. De missie van Jebber 

is: 

 

 ‘Jebber realiseert woningen voor kansrijke starters met een product dat zò goed aansluit bij hun wensen dat 

meer doorstroming op de woningmarkt ontstaat.’ 

De starter is een expliciete doelgroep. Om het juiste product te ontwerpen, is het van belang om de doelgroep te 

definiëren. Starters kunnen twintig jaar zijn en net klaar met hun Mbo-opleiding, maar ook vijfentwintig jaar en met 

een universiteitsdiploma de woningmarkt betreden. Er bestaat geen eenduidige demografische afbakening voor 

het begrip starter of jongvolwassene. Woningmarktonderzoekers gebruiken de term starter doorgaans voor alle 

woningzoekenden die geen zelfstandige woning achterlaten. Volgens deze definitie behoren ook mensen die hun 

partner verlaten tot deze groep. In het algemene spraakgebruik gaat het bij starters vooral om jonge mensen die 

voor het eerst een zelfstandige woning willen betrekken.  

 

Jebber streeft naar een goede aansluiting van vraag en aanbod om leegstand te voorkomen en een zo hoog 

mogelijk rendement te behalen. Om deze doelen te behalen, is het belangrijk inzicht te hebben op de specifieke 

kenmerken van de doelgroep starters en het verhuisgedrag van de starter. Zicht hebben op de voorkeuren van de 

starter en de wijze waarop starters afwegingen in hun woongedrag maken, kan handvatten bieden voor product- 

en conceptontwikkeling. Naast het realiseren van woningen, wil Jebber zich onderscheiden met een sterk concept 
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dat inspeelt op de woon-/levensbehoeften van starters. Een concept is een bindmiddel en de strategie bij een 

publiek-private samenwerking, die de koers en bestemming van het gebied weergeeft. Het gebiedsconcept zegt 

iets over de beleving en sfeer van de openbare ruimte en de daarin opgenomen vastgoedproducten en 

voorzieningen. Conceptueel ontwikkelen reserveert een belangrijke rol voor de eindgebruiker (Sentel en Elst, 

2008). Monofunctionele gebieden zijn vaak niet aantrekkelijk voor de starter. Diversiteit is belangrijk; het mengen 

van wonen, werken en recreëren. 

 

Ruimtelijke kwaliteit kan beoordeeld worden aan de hand van gebruikswaarde, belevingswaarde en 

toekomstwaarde (Hooimeijer e.a. 2001) Opvattingen over veiligheid, comfort, privacy, diensten en voorzieningen 

zijn continue aan veranderingen onderhevig en daarmee ook de eisen die aan de woning en de woonomgeving 

worden gesteld. De starter zoekt gemiddeld een woning voor twee tot vier jaar in het centrum of een suburbane 

woning (aan de rand van een stad) voor meer dan vier jaar (Inbo, 2009). Het woonprogramma van Jebber ligt 

voor een deel vast, zo is de oppervlakte beperkt en betreft het woningen met twee of drie kamers. De 

hedendaagse bouwvoorschriften en het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) zijn hierbij het uitgangspunt. 

Dan blijven er echter nog veel mogelijkheden open voor de woning en de woonomgeving. Zo is bijvoorbeeld de 

vraag welk afwerkingniveau de starter prefereert en hoeveel waarde er wordt gehecht aan parkeervoorzieningen 

en horecagelegenheden. De wensen wat betreft de openbare ruimte en de leefbaarheid spelen eveneens een 

belangrijke rol. 

 

1.2 Doelstelling  

 

Dit onderzoeksproject levert een bijdrage aan de conceptualisering en de operationalisering van de twee 

producten van Jebber, de centrumstedelijke woning en de suburbane woning. Bij de centrumstedelijke woning ligt 

het accent op gestapelde woningen en bij de suburbane woning op grondgebonden woningen. Bij 

conceptualisering gaat het om het in kaart brengen van wensen en het toetsen van haalbaarheid. De verhouding 

tussen prijs en kwaliteit moet in balans zijn. Vanuit Jebber is er behoefte aan het concreet uitwerken van het merk 

Jebber en het aanscherpen van de twee woonproducten. Jebber wilt zich onderscheiden door een aantoonbare 

kwaliteitszin, vertrouwen en fris imago.  

 

De resultaten van dit onderzoek dienen meer inzicht te geven in de voorkeuren en afwegingen van de starter voor 

bepaalde woonomgevingskenmerken. Tot voor kort waren ruimtelijke keuzes en woonwensen van huishoudens 

redelijk te voorspellen op basis van huishoudensamenstelling, inkomen en leeftijd. Aan de hand van deze 'harde' 

indicatoren van de doelgroepenbenadering was redelijk nauwkeurig te bepalen waar en hoe mensen leefden. 

Sinds de jaren zeventig zijn mensen door de toegenomen welvaart, ruimtelijke mobiliteit, de emancipatie en de 

hogere opleidingsniveaus echter steeds minder makkelijk in te delen in eenduidige bevolkingsgroepen. Bij de 

keuze van de woning en woonomgeving, maar ook bij het gebruik van voorzieningen spelen, culturele voorkeuren 

en sociale overwegingen een belangrijkere rol (Nio, 2000). Gezien deze verschuiving naar „zachte‟ indicatoren 

zijn in dit onderzoek de achterliggende waarden van woongedrag belangrijk.  

 

De vraag en het aanbod van starterwoningen is sterk plaatsgebonden. Regio‟s variëren in populariteit, de 

spreiding van woon- en werkgelegenheid en de ruimtelijke differentiatie van voorzieningen zorgt ervoor dat 

verschillende woonmilieus ontstaan. Een woonmilieu is de samensmelting van de woning, de woonomgeving en 

de beleving van deze omgeving door bewoners en beleidsmakers.  

 

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zullen aanbevelingen voor de woonconcepten van Jebber 

geformuleerd worden. Om de eindgebruiker te herkennen zijn gesprekken met deskundigen gevoerd, is een 

focusgroep georganiseerd, enquête geanalyseerd en zijn starters geïnterviewd. De methodologie, in de bijlage, 

gaat uitgebreid in op de opzet van het onderzoek, de onderzoeksmethoden en de onderzoeksgroep.  

 

 

 

 

 

De doelstelling van dit onderzoek is; inzicht bieden in de achterliggende waarden die bepalend zijn voor het 

gebruik en de beleving van de woning en de directe woonomgeving door de starter. 
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1.3 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie  

 

Maatschappelijke relevantie van een onderzoek gaat over kwaliteit en bruikbaarheid. In dit geval is Jebber, naast 

de Universiteit, de aanwijsbare betrokkene met een concrete vraag. Bij Jebber leeft de vraag op welke manier zo 

optimaal mogelijk projecten gerealiseerd kunnen worden voor de starter. De missie van Jebber is woonconcepten 

tot stand brengen die zodanig aansluiten op starterswensen, dat er meer doorstroming op de woningmarkt 

ontstaat. Jebber streeft naar realisatie op korte termijn en naar een passende prijs die de starter bereid is te 

betalen voor verschillende kenmerken van de woning en de woonomgeving. Het credo is namelijk „Precies goed; 

niet te groot, niet te luxe, niet te duur‟. Jebber is opzoek naar inzicht en samenhang in het woongedrag van 

starters, dit onderzoek dient daar een bijdrage in te leveren.  

 

Weinig woningmarktonderzoeken zijn verricht door middel van kwalitatieve diepte-interviews waarbij de waarden 

centraal stonden onder deze nichegroep. Het „juiste gevoel‟ dat de woning en de woonomgeving moeten 

representeren: de sfeer en uitstraling van de woning en woonomgeving, de gewenste sociale contacten in de 

buurt, de relatie tussen privé en gemeenschappelijk, wordt duidelijk geschetst in dit onderzoek. Dit onderzoek 

geeft een diepgaand inzicht in de motieven van een doelgroep, doordat structuur van interviews niet vast ligt en 

ingespeeld wordt op de antwoorden van de starters.  

 

1.4 Methoden 

 

Dit onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie, een kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling. 

Kwantitatieve data zijn in dit onderzoek verzameld door middel van een online enquête gekoppeld aan de website 

van Jebber met 545 respondenten. Kwalitatief onderzoek heeft plaatsgevonden door een focusgroep en tien half 

gestructureerde interviews met starters in Utrecht-stad. De methodologie van dit onderzoek wordt beschreven in 

bijlage I. Bijlage II omvat een hoofdstuk dat ingaat op de respons en verantwoording van dit onderzoek. Een 

belangrijke opmerking betreft het feit dat de respons van de enquête niet representatief is voor alle starters van 

Utrecht, wel voor alle ingeschreven starters bij Jebber. In dit onderzoek betreft het voornamelijk stated 

woonvoorkeuren. Stated voorkeuren zijn uitdrukkingen van een evaluatie wanneer er nog een keuze moet 

worden gemaakt. De resultaten van het empirisch onderzoek zijn gestructureerd aan de hand van de drie 

deelvragen van het onderzoek; de levensloop, woonwensen  en de drie dimensies van wonen (hoofdstuk 4, 5 en 

6) In ieder hoofdstuk worden enquête-uitkomsten aangevuld met tekstfragmenten van de interviews en van de 

focusgroep die ter uitleg, verheldering, illustratie of nuancering van deze uitkomsten dienen. 

 

1.5 Leeswijzer 

 

Hoofdstuk twee gaat dieper in op de theoretische achtergronden van dit onderzoek, verschillende theorieën over 

wonen worden verhelderd en ingekaderd. Hieruit volgt een conceptueel model. Het conceptueel model laat zien 

welke verbanden worden verondersteld tussen de verschillende variabelen in het onderzoek. Het verklaart 

verhuisbewegingen met behulp van verschillende theorieën, waarbij rekening wordt gehouden met huishoudens- 

en arbeidscarrière, hulpbronnen, restricties en wensen. Aan de hand van het conceptueel model zullen enkele 

veronderstellingen worden geformuleerd. Hoofdstuk drie gaat in op de Utrechtse context, in dit hoofdstuk wordt 

de woningmarkt van Utrecht beschreven en wordt nader ingegaan op de woonproducten van Jebber. De 

hoofdstukken vier, vijf en zes bestaan uit een analyse van de onderzoeksresultaten en beschrijven de link tussen 

de theorie en praktijkinzichten. In hoofdstuk zeven wordt kort in gegaan op een casus. Deze casus betreft een 

locatie op Rotsoord aan de Briljantlaan 3-5 in Utrecht, waarvoor Jebber bezig is met de eerste planvorming. 

Hoofdstuk acht beschrijft de conclusies en aanbevelingen die uit het onderzoek voortkomen.  
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Steven – 26 jaar – accountant – Utrecht: 
‘Nabij het openbaar vervoer is voor mij zeker een 
vereiste. Ik heb geen auto en werk in Amsterdam. Met 
de trein is dat goed te doen. Naast bereikbaarheid met 
het OV vind ik een fietsenberging érg belangrijk. Ik 
houd ervan om in het weekend lekker te wielrennen. 
Heb deze zomer net een nieuwe racefiets gekocht, een 
beauty! Die laat ik niet buiten staan.’  
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 2 VERHUISGEDRAG  
 
De woningmarkt wordt, zoals iedere markt, bepaald door vraag en aanbod. De vraagzijde bestaat uit een 

component van woonvoorkeuren en de mogelijkheden tot realisatie daarvan. De levenfase waarin een 

huishouden zich bevindt, speelt hier een belangrijke rol in.  

 

2.1 De levenslooptheorie 

 

2.1.1 De levensloop 

Hooimeijer & Mulder (2001) beschrijven de theorie van de „life course‟. Levensgebeurtenissen hebben invloed op 

de woonwensen en -behoeften van mensen, en daarmee op hun woongedrag en de betekenissen die zij aan 

wonen toekennen. De basis van deze benadering is het bestaan van verschillende carrières binnen een 

levensloop. Hooimeijer en Mulder stellen dat een individu verschillende parallel lopende levensloopcarrières 

doormaakt, te weten: huishoudenscarrière, werkcarrière en wooncarrière. Doel van dit model is het verklaren van 

overgangen in de wooncarrière door gebeurtenissen in de werk- en huishoudenscarrière. De levensloop kan 

gedefinieerd worden als het sociaal-maatschappelijk proces van posities dat een persoon gedurende zijn leven 

doorloopt (Clark en Dieleman 1996). 

 

Positie en transitie zijn twee belangrijke begrippen om de levensloop helder en inzichtelijk te kunnen beschrijven. 

Een levensfase is een min of meer afgebakende periode waarin een bepaalde combinatie van posities door een 

individu bekleed wordt. De positie geeft aan op welk punt in de levensloop een persoon zich bevindt. Transitie is 

de overgang van de ene positie naar de andere. Beide begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een 

transitie markeert de overgang tussen twee posities en een positie markeert de periode tussen twee transities 

(Liefbroer en Dykstra, 2000).  

 

Figuur 1: Levensloop en carrières. 

 

 

 

Bron: Clark & Dieleman, 1996. 

 

De positie van een individu binnen de wooncarrière is vanuit het model te verklaren door omstandigheden in de 

andere parallelle trajecten.  

 

Veranderingen binnen de opleidings- en werkcarrière leiden tot verhuizen als een verandering binnen de 

dagelijkse activiteiten nodig is. Iemand gaat bijvoorbeeld aan de andere kant van het land werken. Bij de 

huishoudenscarrière gaat het om de ontwikkeling van een huishouden, bijvoorbeeld de vergroting van een 

huishouden door samenwonen of de komst van een kind. Wooncarrière is de loopbaan die men aflegt door het 

bewonen van verschillende huizen. Deze twee carrières zijn staan in relatie met  ruimtebehoefte en voorzieningen 
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in het huis zelf, of in de directe omgeving. De overgang in de wooncarrière naar een grotere woning kan zijn 

oorsprong vinden in een verandering in de huishoudenscarrière, bijvoorbeeld samenwonen.  

 

Naast de directe invloed van gebeurtenissen binnen de huishoudens- en arbeidscarrière op de wooncarrière, 

worden ook indirect de wensen en mogelijkheden binnen de wooncarrière beïnvloedt. Wanneer een individu 

bijvoorbeeld promotie maakt binnen de arbeidscarrière en het inkomen stijgt, dan heeft dit  invloed op de 

mogelijkheden en wensen op de woningmarkt (Mulder en Hooimeijer, 1999). Op basis van de 

levensloopbenadering verhuizen jongere huishoudens vaker en wonen zij relatief vaak in een huurwoning. 

Kortom, er bestaat een wisselwerking tussen leeftijd, huishoudensamenstelling en sociaal-economische enerzijds 

en woningkeuze met betrekking tot type, grootte, eigendomsverhouding en prijs anderzijds (Wassenberg et al, 

1994). Binnen een huishouden is niet alleen de eigen levensloopcarrière van belang, maar ook de carrières van 

andere leden van het huishouden.  

 

2.1.2 Recente, maatschappelijke ontwikkelingen  

Demografische, sociaal-economische en sociaal-culturele ontwikkelingen liggen ten grondslag aan levenslopen. 

Steeds minder huishoudens doorlopen de traditionele huishoudencyclus. De voorspellende waarde van de 

klassieke verklarende variabelen neemt af. Individuen veranderen vaker van huishoudensvorm en waarden en 

normen ten aanzien van wonen zijn veel gedifferentieerder. Dit maakt het verklaren en voorspellen van 

voorkeuren en gedrag lastig. Ondanks deze verschuiving moet gesteld worden dat de klassieke verklarende 

variabelen nog altijd van grote invloed zijn op woonvoorkeuren (Hooimeijer, 1994). 

 

De grote diversiteit van levenslopen is te verklaren aan de hand van een aantal bevolkingtrends en 

maatschappelijke ontwikkelingen. Door emancipatie van de vrouw, individualisering en een moderne 

kenniseconomie bestaan er veel meer verschillende huishoudensvormen binnen leeftijdscategorieën en ontstaan 

nieuwe waarden en normen (Bovenberg, 2003). Zo is het aantal echtscheidingen toegenomen en het aantal 

tweeverdieners gegroeid. 

 

In sociaaleconomisch opzicht is het vooral de nieuwe dynamiek van de arbeidsmarkt die ervoor zorgt dat de vaste 

relatie tussen de leeftijd en de positie op de arbeids- en woningmarkt afneemt. Langdurige werkeloosheid, 

deeltijdbanen, baanwisselingen en tijdelijke arbeidscontracten zijn veel voorkomende verschijnselen. Deze 

nieuwe dynamiek zorgt er ook voor dat de relatie tussen arbeidscarrière en opleidingsniveau minder 

vanzelfsprekend is. Een hoge opleiding is geen garantie meer voor een riant en vast inkomen. De arbeidsmarkt 

heeft te maken een aantal ontwikkelingen, zoals digitalisering en de verschuiving van verantwoordelijkheden, 

deze komen steeds meer bij de werknemer te liggen (De Kler en van Schaik, 2010).  

 

2.1.3 De jongvolwassenheid 

De fase aan het begin van de volwassenheid wordt ook wel jongvolwassenheid of de levensfase van de starter 

genoemd. De jongvolwassenheid is in vele opzichten een cruciale levensfase. De jongvolwassenheid wordt 

gekenmerkt door een relatief snelle opeenvolging van veranderingen in de publieke en private levenssfeer die 

onderling sterk verbonden zijn. De volgorde waarin gebeurtenissen plaatsvinden ligt niet vast, maar laat wel een 

globaal patroon zien (Liefbroer en Puy, 2005). Het accent ligt op het afronden van een opleiding, financiële 

onafhankelijkheid, het aangaan van een eerste voltijds baan en in de private sfeer worden beslissingen genomen 

die samenhangen met het invulling geven aan eigen leefvormen. 

 

De nieuwe levensfase speelt zich af tussen het verlaten van het ouderlijk huis en het stichten van een gezin. In 

deze periode experimenteert men vaak op de arbeidsmarkt en is men vaak op zoek naar een duurzame relatie. 

De nieuwe levensfase in de jongvolwassenheid heeft onder andere te maken met de arbeidsparticipatie van 

vrouwen en het uitstellen van een kinderwens. De leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen ligt momenteel 

voor de meeste Europese landen tussen de 27 en 29 jaar, wat aanmerkelijk hoger is dan twintig jaar geleden 

(Liefbroer en Puy, 2005). 

 

Binnen deze levensfase van gemiddeld tien jaar bestaan enkele verschillen wat betreft sociaal-economische 

status en toekomstplannen. Voor de starter is vooral de arbeidspositie belangrijk: "... the modern life course 

regime has evolved around the social organization of work" (Kohli et al, 1991) "Work is a key domain in 

structuring the life course" (Kohli et al, 1991). Er is vaak sprake van een laag aanvangssalaris en een (met grote 

zekerheid) oplopende inkomensgroei in een relatief kort tijdsbestek. Veel voorkomend zijn huishoudens met twee 
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voltijd inkomens en nog relatief weinig verantwoordelijkheden en financiële verplichtingen. Zo kenmerkt het 

laatste gedeelte van de jongvolwassenheid zich vaak als redelijk welvarend. Het kost echter vaak wel veel moeite 

de woningmarkt te betreden voor deze groep.  

 

Over het algemeen zijn de begrippen jong, mobiel, onafhankelijk, ontplooien, ambities en verkennen, kenmerken 

die de levensfase van de starter karakteriseren. De aanvang van een beroepscarrière brengt nieuwe 

verantwoordelijkheden en onzekerheden met zich mee. De volgende paragrafen gaan in op verhuismotieven, 

keuzeruimte en de achterliggende waarden van woongedrag.  Allereerst  wordt echter ingegaan op mogelijke 

levenstrajecten en normatieve verwachtingen van de maatschappij rondom volwassenheid. 

 

2.1.4 De virtuele biografie en de imaginaire deadline van dertig 

Aan het begin van de levensloop is het aantal mogelijke levenstrajecten voor een individu ontzettend groot. Deze 

verscheidenheid aan mogelijke levenstrajecten wordt de „virtuele biografie‟ genoemd. Iedere keuze die men 

maakt in het leven sluit een aantal virtuele trajecten uit, of schept de mogelijkheid voor nieuwe toekomstige 

trajecten. Door levenskeuzes ontstaat „commitment‟ (Feijten, 2005). Commitment is de binding van een persoon 

voor een lange periode aan een situatie. Deze situatie kan men niet, of alleen tegen zeer hoge kosten, verlaten 

(Becker, 1964). Commitment sluit andere virtuele trajecten uit en beïnvloedt andere domeinen van het leven. 

Bijvoorbeeld, een kind krijgen is een gebeurtenis die zeer veel commitment vraagt. Het heeft zijn uitwerking op 

keuzes rond arbeidscarrière van de ouders. Het voordeel van het aangaan van commitments is de stabiliteit. 

Stabiliteit kan dus opzettelijk gecreëerd worden door commitments aan te gaan, maar kan ook vanzelf tot stand 

komen doordat de tijd verstrijkt zonder dat er verstorende gebeurtenissen plaatsvinden. Mensen die geen 

commitments aangaan zijn flexibeler, en zijn beter in staat om snel te reageren op kansen, omdat ze niet 

gebonden zijn (Feijten, 2005).  

 

De timing, volgorde en duur van levensgebeurtenissen zijn door de tijd heen veranderd. De timing van een 

gebeurtenis heeft te maken met de leeftijd waarop iets plaats vindt. De volgorde heeft te maken met de timing van 

een gebeurtenis ten opzichte van een andere gebeurtenis. De duur gaat om de tijdsdimensie van een 

levensgebeurtenis, deze kan tijdelijk zijn of langdurig. Lang op één plaats wonen is een voorbeeld van een 

sociale lange termijn investering, men bouwt hierdoor een sociaal netwerk op.  Levensgebeurtenissen en keuzes 

hebben effecten, meestal vindt een oorzaak plaats voor het effect, maar mensen anticiperen in hun gedrag op 

iets dat zij van plan zijn te gaan doen in de toekomst (Feijten, 2005).  

 

In een figuur 2 volgt een overzicht met „de typische leeftijd voor bepaalde activiteiten‟. Veel huishoudens 

beginnen hun wooncarrière in een huurwoning. De huurwoningen, meestal vrij klein en (door de eventuele 

huurtoeslag) niet te duur, sluiten goed aan bij de leefsituatie van jongeren. Vaak zijn ze alleenstaand of hebben 

net een partner waarmee ze het nog niet aandurven om een woning te kopen, hebben weinig te besteden, door 

een laag startsalaris. In de leeftijdscategorie veertig tot vierenzestig zijn er beduidend meer huishoudens met een 

koopwoning. Huishoudens hebben een stap in de wooncarrière gezet: ze zitten in de fase van een gezin met 

kinderen, hebben de nodige stappen op de arbeidsmarkt gezet en hierbij „hoort‟ een eengezins-koopwoning. 

 

Door de huidige vastgoedprijzen en baanonzekerheid, is het moeilijker geworden om een eigen huis te bezitten. 

Ondanks de relatief korte periode waarin huisbezit de algemene norm werd, heeft het in belangrijke mate de 

maatschappelijke visie op volwassenheid bepaald. Dit impliceert dat onze manier van wonen een aspect is van 

onze levensstijl waarop anderen zich baseren om een oordeel te vellen over hoe succesvol iemand is. Dertig lijkt 

een deadline in het leven, een moment waarop de volwassenheid wordt getoetst, zowel door de individu als door 

anderen (Knight, 2010).  
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        Figuur 2: Over zicht typische leeftijd voor bepaalde activiteiten‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       Bron: Knight, 2010 

 

2.1.5 Tussentijdse conclusie 

Stabiliteit en commitment zijn sterk gerelateerd aan de positie en transitie van starters in de levensloop. De starter 

bevindt zich in de „verlengende adolescentie‟, een fase waarin aan de kenmerken van volwassenheid wordt 

gewerkt. De parallelle carrières van de starter zijn nog niet standvastig, dit vereist flexibiliteit in de wooncarrière. 

 

2.2 Trigger (motief) 

 

Een gebeurtenis binnen een traject kan een „trigger‟ zijn voor een verhuizing. In de literatuur wordt het woord 

„trigger‟ genoemd wanneer verandering binnen de levensloop leidt tot een “mismatch” van de huidige 

woonsituatie en de gewenste woonsituatie (Mulder en Hooimeijer, 1999). Een verhuizing wordt pas overwogen bij 

een bepaalde mate van discrepantie tussen woonwensen en woonsituatie. De trigger wordt geassocieerd met 

een bepaalde voorkeur voor een nieuw woningtype of woonomgeving. Wanneer er werkelijk een verhuizing 

plaatsvindt, wordt de carrière die uiteindelijk de aanleiding geeft tot deze verhuizing ook wel de veroorzakende 

carrière (triggeringcareer) genoemd (Bolt, 2001; Mulder en Hooimeijer, 1999).  

 

Het merendeel van de triggers tot verhuizing heeft te maken met veranderingen in de vier carrières. Er zijn echter 

nog meer triggers die kunnen leiden tot een verhuisbeweging, zoals gezondheidsproblemen. Gedurende het 

gehele levenslooptraject kunnen triggers voorkomen die tot een verhuisbeweging leiden, het zijn echter vooral de 

jong volwassenen (starters) die hier veelal mee te maken krijgen; afstuderen, banen en relaties. De 

jongvolwassene is een startende beroepsbeoefenaar. In de levensfase van de starter ligt de nadruk op het 

zoeken naar een eigen identiteit en zelfontwikkeling. Bij deze jonge, mobiele groep mensen spelen veel 

veranderingen in de werkcarrière en huishoudenscarriere die mogelijk triggers kunnen zijn en kunnen leiden tot 

een verhuizing. 

 
2.3 Gedrag waarden-georiënteerd  

 

Het gedrag van mensen is doelgericht en waarden georiënteerd. Een mens zal alleen een activiteit uitvoeren als 

het positief bijdraagt aan het bereiken van een doel (Gärling and Friman, 2001). De interne drijfkrachten achter 

gedrag zijn de waarden die mensen belangrijk vinden. De Jong en Fawcett (1981) stellen dat mensen pas 

besluiten te verhuizen wanneer zij een woning vinden waarvan het verwachte nut groter is dan de kosten en 

moeite van de verandering. Verhuizen is nooit een doel op zich, maar altijd een manier om een ander doel te 

bereiken (Goetgeluk, 1997).  

 

De Jong en Fawcett (1981) verklaren verhuismotieven aan de hand van het value-expectancy model. De 

basiscomponenten van het value-expectancy model zijn de doelen (waarden) en verwachtingen (subjectieve 
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waarschijnlijkheden). In het algemeen streven mensen via het wonen twee universele doelen na: fysiek welzijn en 

sociaal welbevinden. Op het vlak van fysiek welzijn kan dit vertaald worden in een aantal concrete doelen: 

autonomie, privacy, comfort en veiligheid. Sociaal welbevinden betreft: stimulans, contact, waardering en status 

(Hooimeijer, 2007).  

 

Schwartz (1994) heeft op basis van cross-cultureel onderzoek een aantal universele waardedomeinen 

gedefinieerd. Alle voorkomende waarden kunnen worden ondergebracht in een van deze universele 

waardedomeinen(Meesters, 2009):  

- Zelfbestemming; de behoefte om onafhankelijk in denken en doen te zijn (bijvoorbeeld creativiteit, vrijheid, 

onafhankelijkheid) 

- Stimulatie; de behoefte aan afwisseling en stimulatie (bijvoorbeeld afwisseling, ondernemend, opwinding, 

uitdaging) 

- Hedonisme; de behoefte om genot te ervaren (bijvoorbeeld plezier, genieten van het leven, geluk) 

- Veiligheid; de behoefte aan veiligheid, harmonie en stabiliteit van de maatschappij, relaties en jezelf 

(bijvoorbeeld geborgenheid, goede gezondheid, ergens toe behoren) 

- Traditie; de behoefte aan respect voor en betrokkenheid bij gedeelde ervaringen en overtuigingen 

(bijvoorbeeld religie, respect, betrokkenheid) 

- Liefdadigheid; de bezorgdheid over het welzijn van nabije anderen (bijvoorbeeld vriendschap, eerlijkheid, 

behulpzaamheid, loyaliteit) 

- Universalisme; de bezorgdheid over het welzijn van mensen en de natuur (bijvoorbeeld sociale 

rechtvaardigheid, natuur). 

 

De Jong en Fawcett (1981; in: Mulder, 1996) hanteren zeven conceptuele categorieën met betrekking tot wonen: 

rijkdom, status, comfort, stimulering, autonomie, verwantschap, moraal. De alledaagse activiteiten van mensen 

kunnen opgevat worden als de primaire middelen om levenswaarden te realiseren (Coolen, 2008).  

 

De means-end theory (Gutman, 1982; Reynolds en Olson, 2001) verklaart de relaties tussen producten en 

consumenten. Er bestaat een link tussen kenmerk, consequentie en waarde. Om een gewenst doel te realiseren, 

wordt een bepaald product geconsumeerd. Een product heeft verschillende kenmerken. De consument moet 

afwegen welke kenmerken van het product hem dichterbij zijn gewenste doel brengen. Een doel-middelketen is 

een model om de voorkeur voor een kenmerk te relateren aan zijn bijdrage aan het realiseren van waarden 

(Coolen, 2008). Een voorbeeld van een doel-middelketen met betrekking tot wonen is weergegeven in figuur 3.  

 
Figuur 3: Voorbeelden van doel-middelketen 

Bron: Coolen, 2008, Meesters 2009. 

 

Elk individu zal binnen de categorieën van De Jong en Fawcett eigen specifieke doelen hebben die de individuele 

woonwensen beïnvloeden. Bovendien zijn deze specifieke doelen deels aan verandering onderhevig en worden 

doelen beïnvloed door veranderingen in de levensloop.  

 

2.4 Woonervaring en de woonsituatie van de referentiegroep 

 

2.4.1 Woonervaring 

Naast levensfase en waarden, speelt ook de woongeschiedenis een rol bij de vorming van woonvoorkeuren. Op 

basis van vorige woonsituaties worden bepaalde ideeën gevormd over wat wonen is. Woonervaringen in de jeugd 

hebben een sterker effect dan woonervaring opgedaan in de volwassenheid (Feijten, 2005). Iemand die in een 

groot vrijstaand huis is groot gebracht, zal anders over wonen denken dan iemand die is opgegroeid in een 

kleine, gehorige flat. Of de ouders een koop- of huurwoning hebben is zodoende ook van invloed. Als de ouders 

een koopwoning hebben, is het kind eerder geneigd om zelf ook een voorkeur voor een koopwoning te hebben 

Waarde  Privacy      
 
 

Consequentie  Meer ruimte   
 
 

Kenmerk  Aantal kamers   
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(Clark & Mulder, 2000). De woonervaring heeft tevens een significant en blijvend effect op de kans op 

retourmigratie. De woonervaring creëert gehechtheid aan kenmerken van gebieden. Met name 

plattelandservaring vergroot de kans op retourmigratie. Het vergroot niet alleen de kans op retourmigratie, maar 

ook op migratie naar het platteland in het algemeen. Het gaat dan vaak om de algemene kenmerken van rurale 

gebieden, zoals groen, rust en stilte, en een traditionele leefstijl. Stad- en suburbervaring creëren alleen 

gehechtheid aan een specifieke stad of suburb (Feijten, 2005). 

 

Behalve de woongeschiedenis, is ook de huidige woonsituatie van invloed op de woonvoorkeuren. De huidige 

woonsituatie geeft aan waar men zich bevindt op de wooncarrière en wat eventueel een logische vervolgstap zou 

zijn. Daarnaast wordt vaak naar de huidige woonsituatie gerefereerd bij woonvoorkeuren. Bij het bepalen van de 

woonvoorkeuren let men in het bijzonder op de woon- en omgevingskenmerken die in de huidige situatie als 

positief of juist negatief worden beoordeeld (Kullberg & Iedema 2010).  

 

Behoeften en verlangens ontstaan veelal doordat mensen zich vergelijken met anderen. Zodoende is ook de 

woonsituatie van de referentiegroep van belang voor de beeldvorming over wonen door starters. Een 

referentiegroep verwijst naar de groep waartoe men behoort, of zou willen behoren. Het is een groep die een 

sterke invloed heeft op onze gevoelens, kennis en gedrag. Mensen leren van elkaar, vergelijken zich met elkaar 

en stemmen zich op elkaar af. Voorbeelden van referentiegroepen zijn: familie, vrienden en collega's. De invloed 

van ouders en vrienden verandert rond de jong-volwassenheid. Vanaf deze levenssituatie wordt meer van 

leeftijdgenoten overgenomen en minder van ouders. De sociale omgeving van jongvolwassenen verandert 

waardoor de invloed van ouders als rolmodel beperkter wordt. De invloed van de ouders als referentiegroep blijft 

echter bestaan via het overdragen van morele  waarden (De Wit et al, 1995) Door communicatie, waarnemingen 

en vergelijkingen met anderen worden ideeën over wonen gevormd. Om waarden en gedrag van onszelf te 

beoordelen baseren starters zich op de waarden en het gedrag dat in de vriendengroep heerst. Sociale 

interacties spelen een belangrijke rol in de uitkomst van economische beslissingsprocessen (Soetevent, 2004).  

 
2.4.2 Tussentijdse conclusie 
De woongeschiedenis, de huidige woonsituatie en de referentiegroep zijn van belang voor de beeldvorming van 

de starter over wonen. Woonervaring beïnvloedt de woonmilieukeuze van starters, mensen raken gehecht aan 

ruimtelijke kenmerken. De starter vergelijkt bewust of onbewust zijn eigen woonsituatie met leden van zijn/ haar 

referentiegroep. 

 

2.5 Mogelijkheden en beperkingen 

 

2.5.1 Hulpbronnen en restricties 

Tussen woonvoorkeuren en mogelijkheden bestaat vaak een spanningsveld. Naast waarden, wensen en triggers 

die een rol spelen in de levensloopbenadering, wordt een verhuisbeweging ook bepaald door de mogelijkheden 

en restricties van een huishouden. De hulpbronnen waarover huishoudens beschikken, bepalen hun kracht en 

keuzeruimte op de woningmarkt. De keuzemogelijkheden van een huishouden nemen toe in prijsklasse en 

eigendomssituatie, naarmate een huishouden meer aan wonen kan en wil besteden. De keuzeruimte die 

huishoudens hebben om hun woonvoorkeuren te realiseren wordt door zowel de vraag- als de aanbodzijde van 

de woningmarkt bepaald. Op microniveau zijn er zes hulpbronnen te onderscheiden die van invloed zijn op het 

realiseren van woonwensen (Bolt, 2001; Coolen et al, 2002): 

 

1. Financiële hulpbronnen;  

2. Cognitieve hulpbronnen (kennis van de woningmarkt en opleidingsniveau);  

3. Sociale hulpbronnen (aanwezigheid van sociale netwerken);  

4. Politieke hulpbronnen;  

5. Huidige woonsituatie;  

6. Persoonsgeboden kenmerken (bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, creativiteit en vastberadenheid).  

 

De middelen en de beperkingen, worden volgens Hooijmeijer & Mulder (2001) bepaald door de levensfase waarin 

men zich bevindt. Iedere fase in een carrière biedt weer andere kansen en beperkingen. Wie bijvoorbeeld een 

stap voorwaarts maakt in zijn werkcarrière ziet vaak zijn financiële draagkracht toenemen. Wie van een 

eenpersoonshuishouden naar een tweepersoonshuishouden gaat in zijn huishoudenscarrière zal vanaf dan 
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rekening moeten houden met de wensen van een ander. Dit kan beperkingen op leveren, maar ook 

mogelijkheden zoals de financiële draagkracht van  twee inkomens.   

 

De financiële hulpbronnen van een huishouden vormen een belangrijke beperkende factor. Hoe hoger het 

inkomen van het huishouden en hoe beter het inkomensperspectief, hoe meer mogelijkheden een huishouden in 

principe heeft om woonwensen te realiseren. De prijsklasse van een woning heeft in het zoekproces vaak het 

karakter van een harde randvoorwaarde met slechts geringe marges (Van Kempen et al, 1994). Het maximaal uit 

te geven bedrag aan wonen staat veelal vast.  

 

Naast hulpbronnen die verhuisbewegingen positief beïnvloeden, zijn er ook restricties. De voorwaarden waaraan 

voldaan moet worden om een hypotheek te kunnen krijgen zijn hier een voorbeeld van. Het bezitten van een huis 

kan ook een belangrijke beperking tot verhuizen zijn gezien de hoge transactiekosten (makelaar, notaris, nieuwe 

hypotheek, etc.) en de relatief lange transactieduur. 

 

2.5.2 Positionering van de hoogopgeleide starter op de arbeidsmarkt 

De focus van Jebber ligt op de „hoogopgeleide‟ starter die zoekt in de regio Utrecht. Jaarlijks zijn er in Nederland 

ca. 65.000 afgestudeerden met een afgeronde voltijd HBO of WO opleiding die zich op de arbeidsmarkt begeven. 

Als gekeken wordt naar de positie van deze recent afgestudeerde doelgroep blijkt dat de gemiddelde leeftijd van 

recent afgestudeerden aan de HBO 23 à 24 jaar is, academici zijn gemiddeld iets ouder en 25 à 26 jaar. Het 

verschil in leeftijd wordt verklaard door het feit dat HBO‟ers doorgaans een jaar jonger zijn wanneer zij aan een 

studie beginnen en het gegeven dat sommige academische studies gemiddeld vijf jaar duren in plaats van vier 

jaar.  

 

Figuur 4 illustreert de ontwikkeling van de gemiddelde zoekduur naar een baan van pas afgestudeerde hbo‟ers en 

academici. De „baanzoekduur‟ is de tijd die een pas afgestudeerde heeft moeten zoeken om een baan op zijn 

eigen opleidingsniveau te vinden. Ramingen wijzen erop dat de crisis zorgt voor een snel stijgende zoekduur. Dit 

kan aan de hand van verschillende huidige onderzoeken worden bevestigd (YER, 2011). De gemiddelde 

zoektocht naar een baan ligt voor Hbo‟ers op drieënhalve maand en voor de academici rond de vijf maanden. De 

gemiddelde baanzoekduur verschilt echter aanzienlijk per opleiding.  

  

                               Figuur 4: De gemiddelde zoekduur naar een baan van 1998 t/m 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de economische crisis hebben pas afgestudeerde hogeropgeleiden minder kans op een vaste baan. 

Opvallend hierbij is dat afgestudeerde HBO‟ers eerder een vast contract aangeboden krijgen en doorgaans 

minder vaak tijdelijke banen hebben. Het type arbeidsovereenkomst is van invloed op de zekerheden die 

hypothecaire instellingen wensen bij het verstrekken van een hypotheek. 

 

De hoogte van de startsalarissen van recent afgestudeerde hoogopgeleiden is afhankelijk van een aantal 

indicatoren, waaronder: leeftijd (bij afstuderen), geslacht, relevante werkervaring, regionale verschillen, type 

arbeidsovereenkomst, aantal contracturen en bovenal de bedrijfssector waar de hoogopgeleide starter werkzaam 

 
Bron: Berkhout & Smid, 2010 
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is. Uit het onderzoek van SEO blijkt dat mannen bij aanvang van de werkcarrière gemiddeld meer verdienen dan 

vrouwen en dat in de Randstad beter betaalde banen beschikbaar zijn dan in de noordelijke provincies.  

 

Figuur 5: Dynamiek en inkomensstijging van de starter. 

 
Bron: Krijnen, 2007. 

 

De starter bevindt zich in een levensfase waarbij sprake is van een laag aanvangssalaris en een (met grote 

zekerheid) oplopende inkomensgroei in een relatief kort tijdsbestek. Als gekeken wordt naar de startsalarissen 

van recent afgestudeerde hoogopgeleiden in vergelijking tot voorgaande jaren, blijkt dat de relatieve 

startsalarissen ongeveer op een gelijk niveau zijn gebleven, nadat ze tussen 2006 en 2008 waren toegenomen. 

De huidige economische crisis is echter al zichtbaar in de salarissen van de recent gestarte banen. Deze zijn 

namelijk vanaf 2008 gedaald (Zie figuur 6). Het SEO stelt in 2010 dat het gemiddelde netto inkomen van de 

hoogopgeleide starter  € 1740,- per maand bedraagt (dat is bruto ± € 2375,-). Na 5 jaar verwachten 

afgestudeerde Hbo‟ers ongeveer € 3125,- bruto per maand te verdienen en academici verwachten op de lange 

termijn ongeveer € 4000,- per maand te verdienen. Dat is een verwachte inkomensstijging van ± 50 % (Berkhout 

& Smid, 2010). 

      

      Figuur 6: Reëel bruto maandsalaris naar startkwartaal huidige baan (indexcijfers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

        Bron: Berkhout & Smid, 2010 

 

2.5.3 Woonlasten en financiële bereikbaarheid  

Met redelijke mate van zekerheid kan gesteld worden dat voor de meeste huishoudens wonen de grootste 

kostenpost is. Vooral de lagere inkomens besteden hier relatief veel aan. De hogere inkomens geven naar 

verhouding meer uit aan ontwikkeling en ontspanning.  

 

In algemeen hebben huurders in 2009, na verrekening van de huurtoeslag, 23% van hun netto besteedbaar 

inkomen uitgegeven aan huur. Inclusief bijkomende woonlasten zoals energielasten en diverse heffingen 

besteden huurders 37% van hun inkomen aan wonen. Dit komt neer op € 600,-  per maand. Woningeigenaren 
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hebben in diezelfde periode 16% van hun inkomen besteed aan hypotheeklasten. De totale maandelijkse 

woonuitgaven inclusief bijkomende woonlasten, waaronder energielasten, onroerende-zaak-belasting en 

heffingen, en exclusief onderhoud, bedragen voor woningeigenaren € 810,-  per maand. Dit is iets meer dan een 

kwart van het netto besteedbaar inkomen. Huurders besteden een groter deel van het inkomen aan huur (23%) 

dan woningeigenaren aan de hypotheek (16%). Dit komt voor een belangrijk deel door het verschil in gemiddeld 

inkomen tussen huurders en woningeigenaren (WoON, 2009). 

 

Figuur 7: Bestedingen van huishoudens naar inkomensgroep, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bron: CBS, 2009 

 

 

 

De financiële bereikbaarheid van huishoudens op de koopwoningenmarkt is de laatste jaren in toenemende mate 

verslechterd. De gemiddelde inkomens in Nederland zijn weliswaar toegenomen, maar hebben de stijging van de 

koopprijzen in de woningmarkt de laatste decennia niet kunnen bijbenen. Uit het WoonOnderzoek Nederland 

2009 blijkt dat vanaf 2007 één op de drie starters op de woningmarkt een woning heeft gekocht. In de 

voorgaande periode van 2004 tot en met 2006 was dat nog één op de vier starters. Jongere huishoudens kunnen 

(of: mogen) nog niet zoveel lenen van de bank omdat doorgaans hun inkomen nog niet toereikend is. Vooral nu in 

januari 2011 de NHG-normen voor berekening van de maximale hypotheek zijn aangepast. Momenteel lenen 

banken maximaal 4,5 keer het bruto jaarsalaris uit bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (Nationale 

Hypotheek Garantie, 2011). Ter illustratie een starter met een bruto jaarsalaris van € 30.875,- (dat is het 

gemiddelde bruto inkomen van de starter, zie 2.5.2) kan een lening krijgen van ± € 140.000,-. Bij aankoop van 

bestaande bouw moet rekening gehouden worden met circa 12% voor de bijkomende kosten, bij verkrijging van 

nieuwbouw 8%. Banken en gemeenten bieden verschillende regelingen aan om de bereikbaarheid van starters te 

vergroten. Voorbeelden zijn de starterslening, koopgarant of maatschappelijk verantwoord eigendom 

(startersleningstabel, 2010)  Wanneer starters op eigen inkomen geen hypotheek kunt krijgen, kunnen ouders 

uitkomst bieden. Ouders kunnen bijspringen op een aantal manieren: door een schenking, lening bij de ouders, 

borg staan en een hypotheek op de overwaarde van de woning van de ouders.  

          

 Figuur 8: Geleend bedrag en geschatte verkoopwaarde naar leeftijd (mediaan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: WoON, 2009. 

 



Waarden en woonwensen van de Utrechtse starter.            Paulien Hoefnagel 

 
 
 

 
23 

2.5.4 Tussentijdse conclusie 

De keuzemogelijkheden op de woningmarkt worden voor een groot deel bepaald door de financiële middelen van 

een starter. De meeste starters hebben weinig spaarvermogen. Als gevolg van de economische crisis heeft de 

starter te maken met een stijgende baanzoekduur en minder kans op een vaste aanstelling. Dit bemoeilijkt de 

financiële bereikbaarheid en het leenvermogen van de starter. Over het algemeen wordt de levensfase van de 

starter vaak gekenmerkt dooreen laag aanvangssalaris en een tijdelijk arbeidscontract, maar ook door een 

oplopende inkomensgroei in een relatief kort tijdsbestek. 

 
2.6 Woonwensen en substitutiegedrag  

 

Woonwensen zijn te omschrijven als „de gewenste eigenschappen van de potentiële toekomstige woning‟. De 

samenkomst van wensen en beperkingen leidt vaak tot het aanscherpen van wensen. Een starter moet 

concessies doen. Er bestaat altijd een spanning tussen de woonwensen en de reële woonwensen. Starters willen 

in het centrum van een stad wonen, in een groot huis, voor weinig geld. Deze wensen liggen echter ver weg van 

de realiteit. De woonwensen zijn onderhevig aan restricties. De spanning tussen vraag en aanbod leidt tot 

substitutiegedrag(Goetgeluk et al. 1995). In de praktijk van de woningmarkt komt het nogal eens voor dat het 

aspiratiebeeld van een starter ten aanzien van een woning die hij/zij graag wil betrekken niet overeenkomt met de 

woning die uiteindelijk wordt betrokken door een starter (Van Zwetselaar et al, 1994).  

 

Het wel of niet accepteren van een woonmilieu is afhankelijk van de residentiële stress. De wijze waarop men 

omgaat met residentiële stress is afhankelijk van de mate van ontevredenheid, hulpbronnen en restricties 

(Mulder, 1996). De reden om te verhuizen is van invloed op de hardheid van de woonwensen. Er kan op drie 

verschillende manieren worden omgegaan met deze residentiële stress. Men kan de huidige woonsituatie actief 

verbeteren, wensen aanpassen of op zoek gaan naar een andere woning die meer bij de woonwensen aansluit. 

Huishoudens wijken als zij hun woonwensen niet kunnen realiseren uit naar second-best-oplossing (Companen, 

2009). 

 

Starters die willen verhuizen vanwege woonsfeer zijn bijvoorbeeld veeleisend, starters die willen verhuizen 

vanwege afstand zijn minder veeleisend (Priemus, 1984). Over het algemeen gaan starters er vaak vanuit dat zij 

slechts een beperkt aantal jaren in een starterswoning zullen doorbrengen, dat maakt ze minder veeleisend. 

 

2.7 Wonen in drie dimensies 

 

In dit onderzoek wordt wonen opgevat als iets doen. Om „iets doen‟ te concretiseren zijn er verschillende 

benaderingen. Zo spreekt Pennartz (1981) over drie dimensies van wonen: een utilitaire, een sociale en een 

existentiële dimensie. Bij de utilitaire dimensie gaat het om denken in nut en noodzaak. De woning en de 

woonomgeving bieden plaats en ruimte voor activiteiten die van invloed zijn op de lichamelijke verzorging en het 

lichamelijk welzijn van mensen. De woning kan gezien worden als een activiteitencentrum en zorgcentrum, 

hetgeen wat betrekking heeft op de woningindeling voor eten, slapen, werk, studie, ontspanning alleen of met 

anderen. Daarnaast is de woning vertrek- en aankomst punt voor activiteiten buitenshuis: werk, studie en 

ontspanning. Dit beïnvloedt de wensen rondom nabijheid van en bereikbaarheid van het openbaar vervoer. 

 

De sociale dimensie van wonen is niet eenduidig. Iedere woonactiviteit is in zeker mate individueel en sociaal. Of 

een activiteit overwegend individueel is of sociaal, wordt door gewoontes bepaald (Pennarz, 1981). Ons handelen 

speelt zich af in betrokkenheid met anderen. Dit is zowel met mensen waarmee we een losse als vaste relatie 

hebben. Het huishouden heeft een mate van duurzaamheid en kenmerkt zich vaak door rolverdelingen. In het 

huishouden doet men activiteiten voor elkaar en met elkaar. Mensen hebben echter ook behoefte aan privacy, 

een mens wilt zich af en toe terugtrekken en afzonderen. Een woning draait zowel om ontmoeten als ontwijken, 

communiceren en isoleren. Wonen is echter niet alleen een middel voor privacy, wonen betekent ook bereikbaar 

zijn voor anderen. De woning is het adres waarop men officieel te bereiken is. De woning is een sociaal 

knooppunt in een sociaal netwerk: buren, familie en vrienden. 

 

De woning en de woonomgeving  weerspiegelen ook erkenning en status. De existentiële dimensie gaat over de 

zin van het leven via vrije wil, keuzes, subjectiviteit en persoonlijke verantwoordelijkheid. Mensen zijn een leven 

lang bezig zijn met het veranderen van hun essentie of hun aard. Het gaat om het maken van keuzes die 

gebaseerd zijn op ervaringen, overtuigingen en kijk op het leven.  
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Ook andere auteurs verwijzen naar de utilitaire, sociale en expressieve kwaliteiten van het wonen. Zo wijst 

Rapoport (1969) erop dat de woonfunctie altijd meer geweest is dan alleen een fysieke of utilitaire. Het wonen 

heeft ook een sociale en symbolische betekenis. 

 

Thuis voelen is een belangrijke ervaring in het wonen van mensen. De term „home‟ of thuis wordt door mensen 

zeer verschillend gebruikt. Er bestaat eveneens een duidelijk verschil in wat mensen als thuis ervaren. Thuis kan 

een speciaal soort plaats zijn waarmee mensen een sterke sociale, psychologische en emotionele binding 

ervaren, dit hoeft echter niet samen te vallen met een huis of een specifieke geografische ruimte. Gevoelens van 

thuis-zijn strekken zich vaak voorbij de directe woonomgeving uit en kunnen betrekking hebben op functionele en 

affectieve relaties in andere settings dan de dagelijkse omgeving (Reinders & Van der Land, 2007). Thuis kan 

daarom niet geïsoleerd worden gezien, maar altijd in relatie tot andere mensen en plaatsen. Thuis is van 

symbolische waarde, in principe kun je overal een thuis creëren en kun je alles als thuis benoemen. Dat maakt 

thuis tegelijkertijd een persoonlijk en ongrijpbaar fenomeen. Dit onderzoek gaat in op de ruimtelijke en sociale 

dimensies van thuis zijn.  

 

2.8 Verhuismotieven van jongvolwassenen naar buurttype 

 

De relatie tussen mens en omgeving, in dit onderzoek de woning en de woonomgeving, wordt beschouwd als een 

tweezijdige relatie. Dat betekent enerzijds dat mensen de omgeving kunnen beïnvloeden en dat anderzijds de 

omgeving ook een bepaald gedrag toestaat. Gebruik geeft betekenis aan de woning en tegelijkertijd bepaalt 

betekenis de manier waarop de woning wordt gebruikt (Arias, 1993). Vaak zijn deze betekenissen verbonden aan 

de activiteiten die plaatsvinden in de woning en de woonomgeving. 

 

Starters hebben vaak een stedelijke oriëntatie. Een stadscentrum heeft andere kenmerken dan een suburbane 

omgeving en een landelijke woonomgeving verschilt weer van een suburb. Een centrumstedelijke woonomgeving 

kenmerkt zich door een hoge bebouwingsdichtheid en door een hoog voorzieningenniveau (Feijten e.a., 2008). 

Door deze grote concentratie van verschillende voorzieningen is er veel te doen in een stad; dat geeft de stad 

een levendig karakter. Doordat er zoveel voorzieningen op een relatief klein oppervlak zijn, veroorzaakt dit vaak 

ook verkeersopstoppingen, vervuiling en door de grootschaligheid voor sommige mensen een gevoel van 

anonimiteit. Suburbane woonomgevingen zijn te vinden aan de rand van de stad en hebben meer groene ruimte, 

een ruime voorraad aan eengezinswoningen en liggen binnen bereik van stedelijke voorzieningen. Een stedelijke 

leefomgeving vergemakkelijkt de toegang 

tot banen. Ook op sociaal en cultureel 

vlak zijn starters geïnteresseerd in een 

stedelijke omgeving zodat ze kunnen 

kiezen voor een buurt waar ze zich sociaal 

mee identificeren. Starters vinden het 

belangrijk dat er winkels in de omgeving 

zijn, maar ook ruimte voor ontspanning en 

ontmoeting, zoals een sportvereniging of 

muziekcentrum. Openbaar vervoer is 

belangrijk voor de starter, vooral in de 

periode dat er nog beperkt beschikking is 

over een auto (Onderzoeksgroep „Ruimte 

voor Starters‟, 2009). In het onderstaande 

figuur wordt het resultaat van een 

correspondentieanalyse op buurten 

weergegeven, het betreft de 

verhuismotieven van jongvolwassenen 

naar buurttype gebaseerd op een 

doctoraatsonderzoek voor het project 

„Young Adults in the City‟ (Slegers, 2010). 

 

    

 
Bron: Slegers,2010. 

 

Figuur 9: Verhuismotieven van jongvolwassenen naar buurttype 
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2.9 Ruimtelijke kwaliteit en de starter 

 

Uit de voorgaande paragraaf is gebleken dat starters een voorkeur hebben voor een stedelijke leefomgeving. Het 

begrip stedelijkheid kan gekoppeld worden aan het begrip ruimtelijke kwaliteit in samenhang met meervoudig 

ruimtegebruik. Ruimtelijke kwaliteit is een begrip dat de relatie tussen ruimte en de menselijke gebruiker duidt. 

Het begrip ruimtelijke kwaliteit wordt veel gebruikt om de gewenste richting van gebiedsontwikkeling aan te 

geven, bijvoorbeeld als legitimatie voor een aanpassing van de ruimte. Een definitie van meervoudig 

ruimtegebruik wordt gegeven in „Kwaliteit in meervoud‟: „Ruimtegebruik is meervoudig als de bestaande ruimte 

intensiever wordt ingericht, met meer menging van functies, als meer ruimte wordt gecreëerd op hetzelfde 

oppervlak,of als de ruimte in de tijd duurzamer wordt ingericht.‟ (Hooijmeijer e.a., 2001). 

 

Mensen kennen waarde toe aan de functies van de ruimte. Ruimtelijke kwaliteit is een aanduiding van de waarde 

die gebruikers in een concreet gebied op een bepaald tijdstip aan ruimte toekennen. Hooijmeijer et al. (2001) 

hebben een beoorderlingskader ontwikkeld dat als instrument kan fungeren in discussies over ruimtelijke 

kwaliteit. Dit beoordelingskader heeft overeenkomsten met de indeling van Pennartz (paragraaf 2.12). Fysieke en 

sociale componenten evenals beleving komen terug. Ruimtelijke kwaliteit heeft te maken met een drietal 

„waarden‟: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Gebruikswaarde staat voor doelmatigheid en 

functionele samenhang. Belevingswaarde staat in het waardenkader voor diversiteit, identiteit en schoonheid. 

Toekomstwaarde staat voor duurzaamheid, aanpasbaarheid en beheerbaarheid.  

 

Figuur 10: Ruimtelijke kwaliteit 

Gebruikswaarde Belevingswaarde Toekomstwaarde 

 
∙ Samenhang 
∙ Patroon 
∙ Functie 
∙ Integratie 
∙ Doelmatigheid 
∙ Functionele 

geschiktheid 
∙ Doelmatig gebruik 
∙ Doelmatige aanleg 
∙ Doelmatig beheer 
∙ Bereikbaarheid 
∙ Interferentie 
∙ Efficiëntie 

 
∙ Diversiteit 
∙ Structuur 
∙ Vorm 
∙ Compositie 
∙ Identiteit 
∙ Herkenbaarheid 
∙ Zingeving 
∙ Attractiviteit 
∙ Schoonheid 
 

 
∙ Duurzaamheid 
∙ Proces 
∙ Tijd 
∙ Ontwikkeling 
∙ Sturende werking 
∙ Doelmatigheid in tijd 
∙ Uitbreidbaarheid 
∙ Aanpasbaarheid 
∙ Flexibiliteit 
 

Bron: ruimtexmilieu, 2011. 

 

De waardering voor een bepaalde ruimtelijke inrichting is sterk gebonden aan locatie, persoonlijke voorkeuren, 

cultuur en denkbeelden in een bepaalde tijd. Voor de starter is de gebruikswaarde al snel goed, doordat de 

woning voornamelijk als uitvalsbasis wordt gebruikt. De starter is veel buitenshuis. Evenals de gebruikswaarde 

speelt de toekomstwaarde slechts een beperkte rol. De toekomstwaarde wordt namelijk beïnvloedt door de 

woonduur. De gemiddelde woonduur voor huishoudens jonger dan 35 jaar bedraagt vier jaar (WoON, 2009). Het 

belang van de verschilt bovendien tussen kopers en huurders, voor kopers is de toekomstwaarde veel 

belangrijker dan voor huurders. Zij stellen zich de volgende vragen: „Is het huis aan te passen aan veranderende 

woonwensen, goedkoop in onderhoud en is het op termijn goed te verkopen?‟ De belevingswaarde is voor 

de starter de belangrijkste waarde. Deze waarde heeft voornamelijk betrekking op de woonomgeving. In de 

belevingswaarde komen de achterliggende betekenissen stimulans, status en autonomie terug.  

  

2.10 Conceptueel model en onderzoeksvragen 

 

2.10.1 Conceptueel model 

Uit het theoretische vooronderzoek wordt een conceptueel model afgeleid. Het conceptueel model visualiseert de 

theorie en de verbanden tussen de verschillende theoretische begrippen. Het conceptuele model van dit 

onderzoek is gebaseerd op de eerder beschreven levenslooptheorie van Hooimeijer & Mulder (1999). Het 

gedragsmodel met een levensloopperspectief is aangepast op dit onderzoek. 
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Figuur 11: Conceptueel model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De levenslooptheorie gaat ervan uit dat gedrag doel-gericht is en dat huishoudens hun woonsituatie in 

overeenstemming trachten te brengen met hun wensen en mogelijkheden. Waarden zijn de drijfveren achter 

gedrag.  

 

De kern van de levensloopbenadering is het onderscheid in parallel lopende, maar samenhangende 

levensloopcarrières. Gebeurtenissen (triggers) in deze vier levensloopcarrières kunnen een verhuizing initiëren 

omdat de wooneisen en -voorkeuren van huishoudens veranderen als gevolg van deze gebeurtenissen. De 

levensloopcarrières bieden hulpbronnen voor een verhuizing, maar kunnen daarentegen ook een restricties voor 

een verhuizing vormen. De keuzeruimte van starters wordt in grote mate bepaald door de financiële hulpbronnen 

van een huishouden. Het inkomen is afhankelijk van de positie en voortgang in de arbeidscarrière. 

 

Het conceptuele model kent twee schaalniveaus, de macro-ontwikkelingen werken door op het gedrag van 

starters op microniveau. De keuzeruimte van starters op de woningmarkt wordt bepaald door de beschikbaarheid 

en toegankelijkheid van betaalbare woningen op macroniveau. De vraag en het aanbod van starterswoningen zijn 

per regio of stad verschillend. Demografische, sociaal-economische, politiek-bestuurlijke en de sociaal-culturele 

ontwikkelingen beïnvloeden de beschikbaarheid en toegankelijkheid.  

 

Binnen het bereikbare en beschikbare aanbod moeten belangen worden afgewogen en prioriteiten worden 

gesteld; substitutiegedrag. Op deze manier ontstaan uiteindelijk realistische wensen ten aanzien van de woning 

en de woonomgeving.  

 

2.10.2 Onderzoeksvragen 

Aan de hand van het conceptuele model zijn een aantal onderzoeksvragen geformuleerd om tot de doelstelling 

van het onderzoek te komen.  

 

1. Hoe ziet de levensfase van de starter eruit en in welke mate verschillen starters in de positie die zij 
innemen op de parallelle levensloopcarrières?  

2. Wat zijn de kenmerken van de vraag naar en het aanbod van woningen in Utrecht voor starters? 
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∙ Wat zijn de woonwensen en triggers van Utrechtse starters?  
∙ Wat zijn de hulpbronnen en restricties van Utrechtse starters? 
∙ Hoe ziet de beschikbaarheid en toegankelijkheid van woningen aan de onderkant van de woningmarkt  

voor Utrechtse starters eruit?  
3. In hoeverre zijn de woonwensen van de starter te verklaren aan de hand van de doelen en waarden 

die starters nastreven?  

∙ Wat zijn de achterliggende waarden van de utilitaire dimensie van wonen voor de starter? 
∙ Welke waarden bepalen de sociale dimensie van wonen voor de starter? 
∙ Wat zijn de achterliggende waarden die de existentiële dimensie van wonen voor de starter bepalen? 

 

Gebaseerd op de theorie en het conceptuele model van dit onderzoek zijn een aantal veronderstellingen bepaald. 

De onderstaande veronderstellingen zijn geen scherp geformuleerde hypothesen, zij dienen als mogelijke 

denkrichtingen.  

 

De positie van de starter in de verschillende levensloopcarrières is van invloed op de voorkeur voor kopen of 

huren.  Hoe langer de starter reeds werkt, hoe groter de kans op een vaste aanstelling of een salaris met een 

redelijke financiële bereikbaarheid. Een starter begint zijn arbeidscarrière vaak met een tijdelijk contract en een 

laag aanvangssalaris. De financiële draagkracht laat het kopen van een huis dan nog niet toe. Een werkgever 

mag iemand echter niet jaren achter elkaar op tijdelijke contracten laten werken. En daarnaast is een 

inkomensgroei in een relatief kort tijdsbestek kenmerkend voor de starter. Daarnaast durft deze starter bij een 

vast contract commitments aan te gaan. Een huis kopen is een voorbeeld van een financiële commitment, het is 

een lange-termijn-investering gezien de kosten koper en de kosten van een verhuizing 

 

Wanneer een starter voor twee personen een woning zoekt zal de starter eerder kiezen voor een koopwoning, 

dan wanneer de starter voor één persoon zoekt.  Twee inkomens zorgen ervoor dat de starter meer 

mogelijkheden heeft op de kopersmarkt. 

 

Waarden zijn van invloed op woonwensen. Starters die veel betekenis hechten aan de waarden rust en ruimte 

zullen eerder georiënteerd zijn op een suburbane omgeving, dan starters die veel betekenis hechten aan 

stimulans en tijdsbesparing. Deze starters zullen eerder centrumstedelijke woonwensen hebben.  

 

Naar verwachting zetten starters met een stedelijke woonvoorkeur sterker in op kwaliteit (afwerkingsniveau van 

de woning en voorzieningen in de woonomgeving) en nemen zij genoegen met minder kwantiteit (oppervlakte van 

de woning). 

Dé starter bestaat niet, starters zijn een diverse groep mensen, met verschillende perspectieven en wensen. Als 

gevolg hiervan zullen naar alle waarschijnlijkheid zeer uiteenlopende woonwensen en motiveringen voor 

verhuisgedrag naar voren komen in de analyse.  

 

2.11 Conclusie 

 

- In de levensloopbenadering wordt het verhuisgedrag van huishoudens verklaard vanuit de arbeidscarrière 

en huishoudenscarriere. De positie van een individu binnen de wooncarrière en overgangen in de 

wooncarrière worden verklaard door gebeurtenissen als een nieuwe baan en samenwonen. Naast de positie 

in de levensloop, zijn ook de hulpbronnen en restricties van belang bij de verklaring van individueel 

verhuisgedrag. Op macroniveau zijn de beschikbaarheid en toegankelijkheid van woningen factoren die de 

residentiële mobiliteit van huishoudens beïnvloeden. De levensfase van de starter wordt gekenmerkt door 

een relatief snelle opeenvolging van veranderingen in de publieke en private levenssfeer.  

 

- Gedurende de afgelopen vijftig jaar zijn woonvoorkeuren in essentie nauwelijks veranderd. Menselijk 

gedrag, waaronder woongedrag, is doelgericht en waarden georiënteerd. Verhuizen is nooit een doel op 

zich, maar altijd een manier om een ander doel te bereiken. In het algemeen streven mensen via het wonen 

twee universele doelen na: fysiek welzijn en sociaal welbevinden. 

 

- De positie van de starter op de arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een laag aanvangssalaris en een (met 

grote zekerheid) oplopende inkomensgroei in een relatief kort tijdsbestek. De financiële bereikbaarheid van 

de hoogopgeleide starter op de koopwoningenmarkt is de laatste jaren in toenemende mate verslechterd, dit 
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komt onder andere door tijdelijke arbeidscontracten en de huidige NHG-normen. Momenteel lenen banken 

maximaal 4,5 keer het bruto jaarsalaris uit bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

 

- In dit onderzoek wordt wonen opgevat als iets doen. Om wonen te concretiseren zijn er verschillende 

benaderingen. Pennartz (1981) spreekt over drie dimensies van wonen: een utilitaire, een sociale en een 

existentiële dimensie. Zijn benadering heeft raakvlakken met  de matrix voor ruimtelijke kwaliteit waarbij 

gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde een grote rol spelen (Hooimeijer e.a., 2001). Voor de 

starter speelt vooral de belevingswaarde een belangrijke rol.  
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Anne - 26 jaar – basisarts – Utrecht: 
‘Ik wil graag in Utrecht blijven wonen, maar weet nog niet 

waar ik over twee jaar sta. Een baan in het buitenland is 

nog steeds een droom. Als ik een huis koop en dat weer 

verkoop na twee jaar haal ik de kostenkoper er nooit uit, 

vandaar dat ik nu zoek naar een huurwoning’. 
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3 DE UTRECHTSE CONTEXT 
 
In het verlengde van de beperkingen aan de vraagzijde liggen de beperkingen aan de aanbodzijde. Binnen de 

stad of de regio waar de starter zich op richt en in de prijsklasse waar het huishouden zijn woonwensen wil 

realiseren, is het beschikbare aanbod en de diversiteit van woningen beperkt. Dit onderzoek gaat in op de 

problemen aan de onderkant van de Utrechtse woningmarkt voor starters. Vandaar dat in dit hoofdstuk een 

situatieschets van de Utrechtse woningmarkt wordt beschreven. Na deze situatieschets wordt de doelstelling van 

Jebber nader toegelicht en een casus geïntroduceerd.  

 

3.1 Situatieschets Utrechtse woningmarkt: beschikbaarheid, toegankelijkheid en doorstroming 

 

De stad Utrecht heeft een groot woningtekort, naar verhouding tweemaal zo groot als landelijk. De kwantitatieve 

vraag naar woningen in de regio Utrecht is groter dan het aantal woningen dat vrijkomt door verhuizingen. Er is 

daarnaast ook een kwalitatief woningtekort, de vraag richt zich voornamelijk op de onderkant van de Utrechtse 

woningmarkt. Dit zijn de zelfstandige huurwoningen in de sociale en betaalbare voorraad en koopwoningen tot € 

200.000,-. 

 

De vraag naar huurwoningen bedraagt 65% met het accent op betaalbare (30%) en middeldure (21%) huur. Van 

de totale woningvoorraad in Utrecht bestaat 44% uit zelfstandige huurwoningen, 33% is sociale huur en 11% 

particuliere huur. 

 

Figuur 12: Woningen naar segment gebaseerd op 2010. 

 Huurwoningen Koopwoningen 

Sociale voorraad Huurprijs lager dan € 548,18,- - 

Betaalbare 
voorraad 

Huurwoningen tussen de € 548,18,- en  
€ 647,53,- 

Koopwoningen tot  € 200.000,-  

Middensegment Huurwoningen tussen de € 647,53,- en € 
870,- 

Koopwoningen tussen  
€ 200.000,- en € 260.000,- 

Dure voorraad Huurwoningen boven € 870,- Koopwoningen duurder dan  
€ 260.000,- 

Bron: BRU, 2010. 

 

De periode 2009 - 2040 kenmerkt zich door een snelle vergrijzing van de bevolking in Nederland. De omvangrijke 

bevolkingskrimp laat onbelemmerd dat in andere delen van Nederland de bevolking stevig blijft doorgroeien. De 

bevolkingsgroei concentreert zich in de Randstad. In de afgelopen tien jaar, de periode 2000 t/m 2009, is de 

bevolking in Utrecht met 20,7% gegroeid. Naar verwachting zal Utrecht tot 2025 met 80 duizend mensen groeien 

(Gemeente Utrecht, 2010b). Het aantal urgent woningzoekenden in de regio Utrecht is tussen 2002 en 2009 met 

3,5% gestegen en komt uit op ongeveer 14.300. Deze categorie bestaat uit woningzoekenden die zoekactiviteiten 

ondernemen, bereid zijn direct op passend aanbod te reageren en binnen een jaar willen verhuizen. Een 

kanttekening is dat bij deze vraag wel rekening is gehouden met starters die woonachtig zijn in Utrecht maar niet 

met starters van buiten de stad. 

 

De druk op de woningmarkt hangt sterk samen met het aanbod van werkgelegenheid in de betreffende regio 

(„hoe meer bereikbare banen in de nabijheid, hoe hoger de woningprijs‟). Ook de hoeveelheid nieuwbouw in een 

stad of regio is hierbij van belang: veel nieuwbouw in een gemeente vergroot het woningaanbod, waardoor dit 

een prijsdrukkend effect heeft op de plaatselijke en regionale woningprijzen. In de regio Utrecht is de laatste jaren 

gewerkt aan het op peil houden van de woningvoorraad. In de periode 2005 t/m 2009 zijn er in de Regio Utrecht 

gemiddeld 4.100 woningen per jaar opgeleverd. Met name door de ontwikkeling van Leidsche Rijn is een 

belangrijk deel van de regionale nieuwbouw in de stad Utrecht gerealiseerd. Het planaanbod voor woningbouw 

voor de komende jaren zal waarschijnlijk een stuk lager uitkomen. De reden voor deze verschuiving heeft te 

maken met de economische situatie waardoor de planning van woningbouwprojecten meer onzeker is geworden.  

 

Utrecht heeft een hoog aandeel 20 tot 30-jarigen (waarvan ruim één derde studenten) en naar verwachting zal dit 

aandeel blijven toenemen (figuur 13). Van de jonge huishoudens die in Utrecht komen studeren willen de 

meesten, als ze afgestudeerd zijn, in de stad blijven. Van alle Utrechtse starters wil 83% in de stad blijven wonen 

(Gemeente Utrecht, 2004). Die grote woningvraag van starters in de stad is met het bestaande aanbod maar 

beperkt te bedienen. 
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Figuur 13: Bevolkingspiramide, 2007 en 2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bron: Gemeente Utrecht, 2007 

     

In 2008 was er een tekort aan zo‟n 3.000 starterswoningen in de gemeente Utrecht, waarvan het overgrote deel 

huurwoningen. 70% van de starters wenst een huurwoning. 

 

De starter heeft een kwalitatieve vraag om nabij het centrum te wonen en liever niet op een meer perifere locatie. 

Dit blijkt uit tegenvallende verkopen op die locaties (Gemeente Utrecht, 2010c) . De voorkeur gaat uit naar 

compacte betaalbare appartementen op centraal gelegen binnenstedelijke locaties en zogenoemde hotspots 

(nabij voorzieningen en stations, openbaar vervoer). Goedkope woningen in Utrecht bevinden zich echter 

grotendeels in de wijken aan de rand van de stad, zoals Kanaleneiland en Overvecht.  

 

Figuur 14: Tekort starterswoningen in Utrecht, 2008 

 Vraag Aanbod Tekort 

Starters huur 4.600 1.800 -2.800 

Starters koop 1.975 1.875 -100 

Totaal 6.575 3.675 -2.900 

Bron: Gemeente Utrecht, 2010c.  
 

Zoals eerder aangegeven zijn doorstroming en scheefwonen twee grote problemen in Utrecht. Doorstroming 

heeft te maken met verhuisbewegingen van huishoudens. Doorstroming op de woningmarkt is het totale effect 

van individuele verhuisbewegingen van huishoudens. Scheefwonen is het verschijnsel waarbij de goedkope 

sociale huurwoningen worden bewoond door mensen met een hoger inkomen dan de huursubsidiegrens. Een 

groot deel van de Utrechtse goedkope huursector wordt bewoond door huishoudens die niet tot de doelgroep 

behoren (47%). Scheefwonen is vaak niet het gevolg van een gebrek aan inkomenseisen bij verhuring, zoals 

regelmatig wordt gesuggereerd. Scheefwonen is vaak een gevolg van de inkomensontwikkeling van huurders in 

de loop der tijd. Sinds 2004 is een stijgende lijn te zien in het aantal actief woningzoekenden op de sociale 

huurwoningenmarkt. De sociale huurwoningen zijn eigendom van diverse woningbouwcorporaties, zoals Bo-Ex, 

Mitros, Portaal en SSH. Bijna alle woningen van deze corporaties vallen onder de groep sociale huurwoningen, 

met een huur van minder dan € 652,- per maand. € 652,52 is de liberalisatiegrens per 1 januari 2011 

(Rijksoverheid, 2011). Om toegang te krijgen tot een sociale huurwoning dient men ingeschreven te staan bij 

WoningNet. Dit is een overkoepelende organisatie die de toewijzing van huurwoningen coördineert. De woningen 

worden toegewezen op basis van inschrijfduur, al zijn er uitzonderingen bij urgentie. Dit betekent dat naarmate 

men langer ingeschreven staat, men ook meer kans heeft op een woning. De slaagkans verschilt per woning en 

per locatie. Toewijzing van woningen vindt plaats op basis van inkomen en inschrijfduur. In de gemeente Utrecht 

betekent dit dat, om kans te maken op een woning, een gemiddelde inschrijfduur van 6 jaar vereist is. Voor 

woningen in het centrum ligt de gemiddelde inschrijftijd zelfs nog hoger, gemiddeld op 8,8 jaar. De kans dat een 

actief woningzoekende een woning krijgt toegewezen, ofwel de slaagkans, is gedaald van 15% in 2008 naar 13% 
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in 2009 (Gemeente Utrecht, 2010). Kortom, er is onvoldoende aanbod in en doorstroming uit goedkope koop en 

sociale huur.  

 

De huidige grens van 33.743 euro bruto inkomen per jaar betekent dat huishoudens aangewezen zijn op 

particuliere huurwoningen of een koopwoning. De kansrijke starter, vooral een tweepersoons huishouden heeft al 

snel een inkomen boven deze grens. In Utrecht zijn echter zeer weinig particuliere huurwoningen beschikbaar die 

passen in bij het bestedingspatroon van de starter. Het aandeel particuliere huurwoningen in de regio Utrecht 

bedroeg slechts 11,3% in 2009. Particuliere huurwoningen zitten vaak in de dure voorraad. Toegang vindt 

voornamelijk plaats door inschrijving bij makelaars of woningbemiddelingsbureaus, die vaak een maand huur als 

bemiddeling vragen. Hieronder volgt een tabel met gemiddelde huurprijzen in 2008. Een steekproef laat echter 

zien dat binnen het centrum van Utrecht de huurprijs per vierkante meter zeer uit een loopt. De onderstaande 

voorbeelden zijn niet uitzonderlijk. De middeninkomens dreigen daardoor tussen wal en schip te komen.  

 

Figuur 15: Advertentie huurwoning - Oudegracht, 3511 AR UTRECHT € 24,17 per m²  

Bron: huurwoningen.nl,2011 

 

Figuur 16: Advertentie huurwoning - Ramstraat 17, 3581 HC UTRECHT € 25,00 per m²  

 

Bron: Huizenzoeker.nl, 2011 

 

De onderstaande tabel geeft de gemiddelde huurprijs van huurwoningen in de vrije sector per locatie in Utrecht 

aan.  De cijfers hebben betrekking op de maandelijkse vraagprijs van huurwoningen die werden aangeboden op 

Pararius in 2008. Pararius is een huurwoningenplatform. Alleen huurwoningen met een woonoppervlakte groter 

dan 50 vierkante meter en kleiner dan 300 vierkante meter zijn meegewogen in de berekeningen. Woningen met 

een huurprijs onder de vrije sector grens zijn niet meegewogen. In 2008 bedroeg de gemiddelde huurprijs € 15,80 

per vierkante meter. 
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  Figuur 17: Overzicht gemiddelde huurprijs vrije sector per wijk in Utrecht 

Top acht wijken van Utrecht 2008 € p/m² p/mnd 

Centrum / binnenstad € 16,05 

Utrecht West € 15,35 

Utrecht Oost € 14,83 

Utrecht Zuid West € 13,61 

Utrecht Noord West € 13,52 

Utrecht Noord Oost € 12,23 

Utrecht Zuid € 12,16 

Leidse Rijn € 10,63 

Gemiddelde huurprijs Utrecht in 2008 € 15,80 

  Bron: Pararius, 2009 

 

In de regio Utrecht bestond in 2009 56,3% van de woningvoorraad uit koopwoningen, in de gemeente Utrecht 

was dit 53,2%. De Nederlandse woningvoorraad bestaat voor 57% uit koopwoningen en voor 43% uit 

huurwoningen. Circa 32% van de totale woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen. De verdeling van 

eigendomssector naar stedelijkheid is hierbij scheef verdeeld. Het aandeel koopwoningen in niet-stedelijk 

Nederland komt uit op circa tweederde (Bouwfonds, 2009).  

 

De koopprijzen van de goedkoopste koopwoningen in de gemeente Utrecht liggen behoorlijk hoog in relatie tot 

het inkomen van de starter. In de provincie Groningen kost een woning gemiddeld € 182.000, terwijl in Utrecht 

ongeveer € 100.000 meer betaald moet worden. De gemeente Utrecht heeft een aantal actiepunten opgesteld, 

die bedoeld zijn om de toegankelijkheid van de woningmarkt voor de starter te vergroten.  In Utrecht staan naar 

verhouding veel kleine woningen. Potentieel bestaat het aanbod kleine woningen in Utrecht uit zo‟n 47.000 

woningen kleiner dan 75 vierkante meter (36% van de voorraad). Op basis van het ”Actieprogramma voor 

koopstarters” zijn voor de periode 2005-2009 jaarlijks 400 sociale koopwoningen verkocht. Daarnaast is er de 

gemeentelijke starterslening: de gemeente verstrekt aanvullende leningen bovenop een reguliere lening om de 

aankoop van een starterswoning mogelijk te maken (Gemeente Utrecht, 2010). 

 

Door de grote vraag naar woningen in Utrecht zal er de komende jaren fors bijgebouwd moeten worden. Om de 

natuur rondom Utrecht te sparen richt de gemeente Utrecht zich vooral op binnenstedelijk bouwen. Een aantal 

locaties hebben daarbij in het bijzonder potentie; ze kunnen beter benut worden dan op dit moment gebeurt. Om 

deze locaties goed en in onderlinge samenhang te ontwikkelen schrijft de gemeente dit jaar een Dynamisch 

Stedelijk Masterplan. Dit plan bestaat uit een ontwikkelingsstrategie voor een aantal binnenstedelijke 

„herontwikkelingsgebieden‟ in Utrecht. Door ondermeer een stadsdebat verzamelt de gemeente meningen en 

ideeën van de Utrechtse bevolking, marktpartijen en deskundigen voor locaties met potentie in Utrecht. Aan de 

hand van deze resultaten worden conclusies getrokken over mogelijke en gewenste invullingen van de locaties 

(Gemeente Utrecht, 2011). 

 

3.2 Doelstelling Jebber 

 

De doelstelling van Jebber is de komende 15 jaar circa 3.000 huur- en koopwoningen en bijbehorende 

voorzieningen realiseren voor Utrechtse starters.  Niet alleen de woning is belangrijk voor Jebber, 

buurtvoorzieningen (dagelijkse winkels, horeca e.d.) en gemaksdiensten spelen ook een belangrijke rol. Voor 

acquisitie richt Jebber zich op herontwikkelingslocaties (sloop- nieuwbouw), turnkey afname van andere 

marktpartijen en op hergebruik en verbouw van bestaand vastgoed (woningen, kantoren, scholen). 

 

Als centrumstedelijk product biedt Jebber een twee- of driekamerappartement van circa 60 m² gbo met een kale 

huurprijs tussen de € 500,-  en € 800,- of een koopprijs tussen de € 150.000, - en € 220.000, - v.o.n.. Als 

suburbane product biedt Jebber voornamelijk kleine eengezinswoningen van circa 85 m² gbo, met een kale 

huurprijs tussen de € 600, - en € 800, - of een koopprijs tussen de € 170.000, - en € 225.000, - v.o.n..  

De huurwoningen blijven in beheer bij Jebber en worden na een aantal jaar verkocht aan individuele starters 

(Businessplan Jebber, 2010).  

 

Jebber beoogt doorstroming en tracht scheefwonen te beperken. Door bij de huurwoningen te werken met 

tijdelijke huurcontracten streeft Jebber naar continue doorstroming. Bij de koopwoningen speelt de grootte van de 
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woning een belangrijke rol in de stimulering van doorstroming. Jebber  realiseert bewust geen woningen groter 

dan 85 m². Door de grootte voldoet de woning vermoedelijk niet aan de woonwensen die ontstaan bij 

vervolgstappen in huishoudenscarrière zoals kinderen krijgen. 

 

Figuur 18: Doorstroming en het woonproduct voor de centrumgerichte starter van Jebber en de suburbaan gerichte starter 

 
Bron: Van Loon, 2010. 

 

In het Programma van Eisen van Jebber staan de voorwaarden beschreven waaraan de producten moeten 

voldoen (Goldsweer e.a. 2011). In dit onderzoek ligt de nadruk vooral op het centrumstedelijke product.  

 

De basisruimten van de appartementen bestaan uit: 

- Woonkamer met open keuken 

- 1 of 2 slaapkamers 

- badkamer met douche, wastafel en toilet 

- cv/bergruimte in het appartement 

- fietsenberging vanaf het maaiveld bereikbaar 

- gemeenschappelijk buitenruimte (bijv. binnentuin) 

 

Optionele ruimten in appartementen zijn: 

- Aparte toiletruimte 

- individuele buitenruimte 

- eigen autoparkeerplaats 

 

3.3 Rotsoord 

 

Het streven van Jebber  is zo snel mogelijk woningaanbod hebben, zodoende werkt Jebber aan verschillende 

locaties. Eén van die locaties is de Briljantlaan 3-5 op Rotsoord in Utrecht. Momenteel bevindt Jebber zich in de 

conceptplanvorming voor de transformatie van dit bedrijventerrein tot nieuwbouw van starterswoningen en 

commerciële voorzieningen. Deze locatie is als casus meegenomen in dit onderzoek. Hoofdstuk zeven gaat in op 

de vraag: „Hoe kunnen de woonwensen van (Utrechtse) starters worden vertaald naar het woonproduct van 

Jebber in dit nieuwbouwplan?‟  

 

Figuur 19: Positionering Rotsoord in Utrecht. 

Rotsoord is een bijzonder gebied met een lange cultuurhistorische 

geschiedenis. De Pastoefabriek, het Dutch Design Center, de 

watertoren en de Vaarste Rijn zijn bestaande kwaliteiten. In de 

afgelopen jaren heeft de Gemeente Utrecht een aantal 

onderzoeken ten behoeve van Rotsoord gedaan. Eind 2005 heeft 

dat geleid tot de publicatie van Ruimtelijke visie Rotsoord. Het 

doel van deze publicatie was een bestuurlijk vastgelegde visie met  

daaraan gekoppeld een ontwikkelingsstrategie. In 2008 is „De 

Publieke Fabriek‟ een gebiedsconcept voor Rotsoord door het 

Architectuurcentrum Aorta uitgegeven. In beide visies staat de 

ambitie tot creatieve en culturele hotspot centraal. Jebber wilt op 

 

Bron: Gemeente Utrecht, 2007. 
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deze locatie van bijna één hectare groot een mix van cultuur, bedrijvigheid en wonen creëren. Het globale 

nieuwbouwplan omvat ± 290 startersappartementen van circa 50 tot 60 m
2
 gbo in combinatie met circa 2.000 m

2
 

culturele bedrijvigheid (Van Loon & Kamerbeek, 2010).  

 

Figuur 20: Overzichtskaart de Briljantlaan 3-5.     

 

Figuur 21: Foto‟s omgeving Rotsoord. 

 
Bij elke locatie die Jebber ontwikkelt gaat Jebber na wat er vanuit de markt 

gevraagd wordt en welke functionele en ruimtelijke kwaliteiten er op en 

rondom de locatie aanwezig zijn. Hoofdstuk zeven zal op basis van de 

data-analyse van dit onderzoek (zie paragraaf 2.13) aanbevelingen doen 

voor het te realiseren product.  

 
Bron: GoogleMaps,2010.   

 

3.4 Conclusie 

 

- Utrecht is een aantrekkelijke woonprovincie. Zo aantrekkelijk zelfs dat de gemiddelde woningprijs tot de 

hoogste van Nederland behoort. Starters hebben het daardoor moeilijk op de Utrechtse woningmarkt. De 

gemeente Utrecht kampt met een kamertekort, stagnatie in de doorstroming en vele scheefwoners. Voor 

de sociale huurwoningen is de wachttijd opgelopen tot meer dan acht jaar. Dit is een gevolg van het feit 

dat er vrijwel geen aanbod is in het duurdere huursegment en wordt veroorzaakt doordat de afstand tot 

de koopmarkt te groot is. Scheefwoners hebben weinig alternatieven. 

 

- Jebber heeft aanbod in nieuwbouw en bestaande bouw: appartementen, eengezinswoningen en 

commerciële ruimten. Het prijssegment van de woningen is voor een huurwoning circa € 500,- tot  € 

800,- per maand en voor een koopwoning circa € 150.000,- tot € 225.000,- v.o.n.. Voor Jebber is zowel 

de woning als de omgeving belangrijk 

 
- Jebber bezig is met de conceptplanvorming voor de transformatie van Briljantlaan 3-5 op Rotsoord in 

Utrecht. Op dit bedrijventerrein wilt Jebber een levendig milieu met een mix van starterswoningen en 

culturele bedrijvigheid realiseren.  
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Lars – 24 jaar – leraar – Utrecht: 
‘Ik ben hard op zoek naar een leuke huurwoning! Mijn 
vriendin en ik willen graag gaan samenwonen, maar 
durven het nog niet aan om te kopen. Eerst maar eens 
kijken hoe samenwonen bevalt.’ 
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4 LEVENSLOOP 

 

In het levensloopmodel voor verhuisgedrag wordt een mensenleven als een set van parallelle levenslooptrajecten 

of carrières omschreven. Vanuit de verschillende carrières, zoals de huishoudenscarrière en arbeidscarrière  

ontstaan aanleidingen om te verhuizen en voorkeuren voor een bepaalde locatie en een bepaald soort woning. 

Dit hoofdstuk gaat in op de vraag: ‘Hoe ziet de levensfase van de starter eruit en in welke mate verschillen 

starters in de positie die zij innemen op de parallelle levensloopcarrières?‟. Het hoofdstuk beschrijft de 

wooncarrière, de arbeidscarrière en de huishoudenscarrière van starters. 

 

4.1 De wooncarrière  

 

De huidige woonsituatie van de (toekomstig) woningzoekende starters is voor velen een kamer in een 

studentenhuis. Van 545 respondenten van de enquête is 83,8% uitwonend. Van deze groep uitwonende huurt 

54,1% van een woningcorporatie (dit aantal is naar alle waarschijnlijkheid beïnvloedt door de promotie via de 

SSH en Mitros.) 80% van de respondenten is afkomstig uit de gemeente Utrecht, 20% woont op het moment van 

het onderzoek buiten de gemeente Utrecht.  

 
Figuur 22:   Huidige woonsituatie respondenten 

Huidige woonsituatie Aantal  Percentage 

ik woon bij mijn ouders 83 15,2 

ik huur een kamer/studio van een particulier 162 29,7 

ik huur een kamer/studio van een woningcorporatie 295 54,1 

ik heb een koopwoning 5 0,9 

Totaal 545 100 
Bron: Master thesis Hoefnagel, 2011 

 
In de interviews is gezocht naar motieven voor Utrecht als woonstad; „waarom wil de starter graag de volgende 

stap(pen) in zijn/haar wooncarrière in Utrecht maken? Voor de starter die in Utrecht heeft gestudeerd is het 

sociale netwerk een belangrijke factor om in Utrecht op zoek te gaan naar een starterswoning. Verschillende 

starters zijn voor werk georiënteerd op andere steden, maar willen door vrienden graag in Utrecht blijven wonen. 

Voor de starter die zijn studie in een andere stad heeft gedaan, zijn het voorzieningenniveau en de 

werkgelegenheid belangrijk. Andere woonmotieven zijn een relatie of de aanwezigheid van broers of zussen in 

Utrecht. ‟ Genoemde algemene kwaliteiten van Utrecht zijn: centrale ligging, bereikbaarheid, knooppunt van 

spoorwegen, dynamisch en levendig, breed winkelaanbod, Utrecht is niet té groot, de Dom, gezellige binnenstad, 

authentieke grachten, veel restaurants, verscheidene kroegjes, terrassen, theater, het culturele aanbod, de 

Neude, de Universiteit en de Uithof. 

 

B: ‘Ik ben opgegroeid Waddinxveen en ben gaan studeren in Ede, maar ik wilde graag in een wat grotere 

stad wonen, dus ben hierin Utrecht gaan wonen. Ik houd van culturele activiteiten en festivals, ik vind het 

fijn dat er altijd wel iets te doen is in de stad. Het dorpse is niet spannend genoeg. De afgelopen vijf jaar 

heb ik hier bij een studentenvereniging gezeten, daar ben ik niet meer zo vaak te vinden, maar ik zou hier 

niet weg willen. Althans niet voor de aankomende tijd, een gezinnetje opbouwen zou ik wel wat landelijker 

en rustiger willen.’ 

 

J: ‘Na mijn studie Civiele Techniek in Enschede ben ik in 2005 naar Utrecht verhuisd. De reden was werk, 

ik hoopte in deze regio eerder een baan te vinden. Ik ben hier tijdelijk begonnen met een baantje in de 

horeca. Een aantal vrienden verhuisde ook deze kant op. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik echt hard 

op zoek naar een baan ben gegaan. Na ongeveer een jaar na mijn afstuderen heb ik hier in Utrecht een 

leuke functie gekregen bij een adviesbureau op het gebied van watermanagement.’ 

 

N: ‘Ik woon nu vijf en een half jaar in Utrecht en heb het goed naar mijn zin, maar na mijn studie wilde ik 

altijd naar Amsterdam verhuizen. Een relatie heeft roet in het eten gegooid. Mijn vriend wil niet uit Utrecht 

weg. Aan Amsterdam zitten ook wel veel haken en ogen, hoge huur, parkeren is lastig, enz. Gelukkig ligt 

Utrecht centraal en zijn alle steden in de Randstad goed te bereiken.’ 
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4.2 De arbeidscarrière 
 

Onder een starter verstaat Jebber iemand die een opleiding heeft afgerond, in de eerste jaren van zijn/ haar 

loopbaan zit of op zoek is naar een baan. Van de respondenten van de enquête is niet bekend of zij reeds zijn 

afgestudeerd of nog aan het studeren zijn. Opvallend is dat het merendeel van de respondenten van de enquête 

een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs volgt of heeft afgerond (57,8%). 30,3% behoort tot het hoger 

beroepsonderwijs  en 11,9% tot het middelbaar beroepsonderwijs.  

 

Alle geïnterviewde starters zijn afgestudeerd. Zij werken echter nog niet in de richting die zij ambiëren. Uit de 

interviews blijkt dat verscheidende starters veel moeite moeten doen om een eerste baan te vinden in hun 

vakgebied. In de eerste maanden na het afstuderen is een „tussenbaan‟ niet ongebruikelijk. Dit kan een baan zijn 

die de starter tijdens de studie al had, of een tijdelijke baan in een richting en functie die men niet jaren wilt 

behouden. Het tijdsbestek waarin zij een baan hopen te vinden loopt zeer uiteen van twee maanden tot vier 

maanden.   

 

J:’Ik heb wel zes tot zeven keer op een sollicitatiegesprek moeten komen voordat ik deze baan had.’ 

 

G:’Ik werk al vier jaar bij een modezaak in Zaltbommel, hier heb ik mijn hele studietijd gewerkt. Ik werk 

daar nu tijdelijk dertig uur in de week en ben ondertussen hard op zoek naar iets anders. Wanneer denk 

je een baan gevonden te hebben die aansluit bij je passie en studie? En op welk gebied richt je je 

bij het zoeken naar die baan? Ik kijk in de hele Randstad, ik heb nu twee gesprekken gehad in twee 

verschillende steden Den Haag en Amsterdam. Over drie a vier maanden hoop ik toch wel iets te hebben 

gevonden.’ 

 

J: Ja, ik werk. Maar helaas nog steeds bij een studenten klusbedrijf. Ik ben afgestudeerd in september, 

dus toch al drie en halve maand aan het zoeken. Ik hoop over twee/ drie maanden iets anders te doen. 

Het is gewoon een lastige tijd en in het begin wist ik zelf ook niet zo goed wat ik wilde, naarmate de tijd 

vordert, word ik steeds minder kritisch en reageer ik op alles.  

 

N: ‘Repeat is een leuk merk en ik houd van kleding, maar dit is echt tijdelijk. Je moet iets, want je moet 

toch je huur, etc betalen. In het begin was ik optimistisch en dacht, ik heb zo een baan. Maar inmiddels 

denk ik daar heel anders over, vooral in de psychologie. Ik heb marketing en communicatie ook altijd leuk 

gevonden, dus start in januari met extra cursus van een halfjaar. Ik hoop dat, dat een goede aanvulling is 

op mijn CV.  

 

De geïnterviewde starters die wel tevreden zijn met hun werksituatie werken officieel 32 uur, 36 uur of 40 uur. 

Iedere starter is begonnen met een eenjarig contract. Werk betekent voor de meeste geïnterviewde starters 

plezier, uitdaging, inkomen, sociale contacten en structuur. Het belang dat de starters aan deze verschillende 

betekenissen hechten loopt uiteen.  

 

H:’Mijn omgeving zegt weleens dat ik te veel werk, soms is dat misschien ook wel een beetje zo. Maar ik 

vind mijn werk leuk. Ik haal er veel voldoening uit. Werken geeft me een goed gevoel en zelfvertrouwen.’ 

 

G: ‘Carrière vind ik zeer belangrijk. Het betekent voor mij verschillende dingen: jezelf ontwikkelen, iets 

bijdragen aan een bedrijf en geld.’ 

 

M: ‘Een baan betekent inkomen, maar nog veel belangrijker passie. Voor mij moet werk leuk zijn, geld is 

daar ondergeschikt aan.’ 

 

E: ‘Werk is voor mij ook sociale interactie, het ontmoeten van mensen, samenwerken en een netwerk 

opbouwen. Daarmee bedoel ik zowel de klant als collega’s. Ik heb veel jonge collega’s, op vrijdag gaan we 

graag een biertje drinken om het weekend in te luiden.’ 

 

J:’Het klinkt misschien een beetje raar, maar voor mij betekent werk ook structuur. Ik kan helemaal niet 

tegen thuis zitten en mis een soort ritme in mijn week. Werk zorgt ervoor dat ik op tijd op sta Na mijn 
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afstuderen viel ik een beetje in een gat. Van een hele drukke agenda met verplichtingen en deadlines, 

naar heel veel vrijheid. Eigenlijk is beide niet fijn. Ik streef naar een balans tussen werk en privé.’ 

 

4.3 De huishoudenscarrière 

 

Relevante huishoudenskenmerken hebben betrekking op de leeftijd van de starter en de samenstelling van het 

huishouden. De gemiddelde leeftijd van de respons van de enquête is 25,1 jaar. Wanneer naar de 

leeftijdsopbouw van de respondenten wordt gekeken, wordt duidelijk dat met name de „jonge‟ starter heeft 

meegewerkt aan de enquête (zie bijlage II). De huishoudenssamenstelling kan snel veranderen in de leeftijdsfase 

van de starter; relaties worden aangegaan en beëindigd.  

 

De meeste respondenten van de enquête, zoeken een starterswoning voor één persoon, dit is echter geen 

overgrote meerderheid namelijk 55,2 %. 41,7 % zoekt een woning voor twee personen en 3,1 % behoort tot de 

categorie „opzoek naar een starterswoning voor drie of meer personen‟.  

 

Op basis van dit onderzoek lijkt de leeftijd van de starter geen invloed te hebben op de 

huishoudenssamenstelling. Onder de deelnemers van de focusgroep en onder de geïnterviewde starters 

bevonden zich zowel oudere vrijgezelle starters als jongere starters met een serieuze relatie. Leeftijd lijkt op basis 

van de interviews wel invloed te hebben op de snelheid waarin keuzes betreffende de huishoudenscarrière 

worden genomen. Wanneer een stel op „latere‟ leeftijd een relatie krijgt worden keuzes rondom samenwonen 

sneller genomen.  

 

E:’Tja, ik was best wel een tijdje vrijgezel. Uiteindelijk heb ik afgelopen zomer de stap genomen om deze 

woning te kopen en wat gebeurt er. Ik kom iemand tegen. Hij woont in Maarssen en heeft net vier 

maanden voor mij een woning gekocht. Het is voor ons beiden nu niet gunstig de woning te verkopen. 

Wanneer het zo doorgaat als nu, dan ga ik waarschijnlijk op zoek naar huurders. Wanneer heb je hem 

ontmoet? Oktober, even denken, dat is dus drie maanden. Ik moet zeggen, het gaat allemaal ook een 

beetje snel. Maar het voelt zo goed en hij is 33, ik 31, dus ja..’ 

 

4.4 Triggers 

 

4.4.1 Verhuismotieven 

Zoals beschreven in het theoretisch kader worden verhuismotieven vaak gerelateerd aan de parallel lopende 

levensloopcarrières die elkaar beïnvloeden (Mulder en Hooimeijer, 1999). Triggers worden op grond daarvan 

vaak in vier hoofdgroepen onderscheiden:  

- redenen samenhangend met (verandering van) de huishoudenssamenstelling 

- redenen in verband met (verandering van) het werk 

- redenen in verband met (verandering van) opleiding 

- redenen in verband met de woning en/of woonomgeving 

Uit de verschillende interviews kwamen al deze argumenten naar voren. Soms is er sprake van meer dan één 

motief tegelijk of is het motief niet eenduidig. Redenen betreffende de woning en verandering van werk springen 

eruit, maar ook argumenten samenhangend met (verandering van) de huishoudenssamenstelling werden 

genoemd.  

 

E: ‘Ik heb nu een vast contract en een stabiel inkomen. Een eigen woning is een wens die eigenlijk steeds 

meer is gaan groeien. Een écht eigen plekje. Alles van jezelf.’ 

 

Tot verhuisredenen in verband met de woning en/of woonomgeving behoren onder andere het verhuizen naar 

een mooiere en grotere woning, maar vooral een zelfstandige woning.  

 
S: ‘Ik ben de IBB helemaal zat, ik kan niet meer tegen al die rotzooi. En al die herrie ’s avonds. In ben het 

gewoon een beetje zat dat mensen om half drie ’s nachts enorme herrie maken, of dat ’s morgens de gang 

eruit ziet alsof er een storm doorheen heeft geraasd. ’ 

 
M: ‘Ik merk dat ik een ander ritme krijg dan mijn huisgenoten, daarnaast kan ik me nu ook meer 

veroorloven en wil ik graag iets voor mezelf.’ 
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Bij verandering van de huishoudenssamenstelling wordt samenwonen als verhuismotief genoemd. 

 

J: ‘Ja, ik zoek iets voor twee personen. Ik ben nu afgestudeerd en heb drie jaar een relatie. Mijn vriendin 

heeft een leuke baan als fysiotherapeute. En samenwonen is voor ons nu eigenlijk een logische 

vervolgstap. Daarnaast is het goedkoper. Al moet zoiets natuurlijk op de eerste plaats goed voelen.’  

 

4.4.2 Residentiële stress 

Residentiële stress is vaak afhankelijk van de tevredenheid met de huidige woonsituatie. Een starter die een 

eigen keuken heeft, aparte slaapkamer en woonkamer in een studentenhuis een lagere urgentie, dan een starter 

die met vier anderen een keuken en de douche moet delen.  

 

J:’In dit huis ben jij de oudste bewoner? Ja, zeg maar gewoon dat ik oud ben. Ik word volgende week 

eenendertig. Maar je hebt het hier nog prima naar je zin? Ja, eigenlijk wel. Ik heb een eigen keuken, 

aparte slaapkamer en een lichte woonkamer. Verder heb ik leuke huisgenoten. Oké, ik zou het allemaal 

wel wat groter en ruimer willen, maar nee, ik heb niet het gevoel dat ik één-twee-drie hier weg wil. Het was 

misschien een ander verhaal als ik niet deze verdieping had, maar nu heb ik wel het gezelschap van 

husigenoten en toch de ruimte’. 

 

A: ‘Die haren in het putje van de badkamer, gewoon verschrikkelijk.’ 

 

Kortom de residentiële stress is afhankelijk van de persoonlijke kenmerken en het karakter van het individu en de 

tevredenheid met de huidige woonsituatie. Wat eveneens mee kan spelen is de sociale omgeving van de starter, 

vrienden en collega‟s kunnen de residentiële stress verhogen. 

 

M: ‘Vorige week heb ik een vriend in Amsterdam helpen verhuizen, als ik dan in zijn nieuwe appartementje 

sta, denk ik; dat wil ik ook!’ 

 

E: ‘Ooh, ik was één van de laatste in mijn directe vriendengroep die op zichzelf ging wonen. In mijn 

omgeving gingen steeds meer vrienden samen wonen, kregen een baan en een huisje in een andere stad, 

enz. Ik had geen relatie, dat maakt je financiële mogelijkheden kleiner. Op een bepaald moment wil je zelf 

ook echt iets van jezelf, ik was helemaal klaar met mijn kamer. Ik had wel een mooie grote kamer op een 

top locatie, misschien dat ik daarom ook wat later was met deze stap. Alleen wil je op een gegeven 

moment niet meer je vriendinnen uitnodigen op een studentenkamer, of een wijntje drinken met een date 

in je studentenhuis.’ 

 

4.5 Hulpbronnen, restricties 

 

De inkomenssituatie van de geïnterviewde starters loopt sterk uiteen. De salarissen variëren van netto  

€ 800,- per maand tot netto € 2200, - per maand. Die verschillen hangen enerzijds samen met het 

opleidingsniveau, de opleidingsrichting en het aantal uren dat men per week werkt. Anderzijds komen de 

verschillen vooral voort uit het feit of de desbetreffende starter reeds een baan in zijn/haar opleidingsrichting heeft 

of een tijdelijke „bijbaan‟. 

 

Veel starters hebben bij aanvang te maken met een tijdelijk dienstcontract, zo ook één van de geïnterviewde 

starters met een koopervaring. Zij heeft een hypothecaire lening verkregen op basis van een intentieverklaring 

van haar werkgever.  

 

M:’De eerste twee jaar had ik een eenjarig contract, maar gelukkig is de baas tevreden en heb ik nu een 

onbepaald contract met een beter salaris.’ 

 

E:‘Ik heb mijn woning gekocht in de tijd dat ik nog geen contract voor onbepaalde tijd had. Mijn voorkeur 

ging uit naar huren, maar een leuke huurwoning in Utrecht vinden was zo ontzettend lastig. Met kopen ga 

je een enorme verplichting aan, in het begin had ik slapeloze nachten, vooral door mijn tijdelijke contract. 

Ja, jij hebt dus op basis van een intentieverklaring een hypotheek aangevraagd. Een 

intentieverklaring is echter geen harde toezegging en daarmee juridisch niet volledig bindend, als 
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ik het goed heb. Toch, deze stap. Hoe kwam je tot dit besluit? Daar is een lang proces aan voor 

gegaan. Als je voor het eerst gaat zoeken naar een woning, weet je nog weinig over je kansen, financiële 

haalbaarheid etc. Ik kwam er al snel achter dat ik totaal geen kans maakte op een sociale huurwoning. 

Particulier huren in Utrecht is erg duur, vooral in je eentje. Langzaam ben ik stiekem gaan kijken naar 

koopwoningen en heb ik gesprekken met de bank gevoerd plus mijn ouders. Ik wilde echter volledig 

onafhankelijk van hun zijn. Uiteindelijk kon ik gebruik maken van de starterslening in Utrecht, waardoor het 

fiscaal gunstiger was om te kopen. Dan is het echter nog moeilijk om iets te vinden waarvan je denkt, ja dit 

voelt goed. Veel huizen zijn onbetaalbaar. Hier voelde ik me meteen goed, al zit het wel tegen mijn max 

aan.‘ 

 

In de enquête kon de starter vrij invullen in welke prijsklasse hij/zij op zoek is naar een  koopwoning v.o.n. of in 

huurprijs de starter op zoek is naar een woning. Deze vraag is zeer uiteenlopend beantwoordt. Het is tevens niet 

altijd duidelijk of een starter die op zoek is naar een huurwoning voor twee personen de aangegeven huurprijs per 

persoon beschouwt of als totaal bedrag. Gemiddeld is de starter op zoek naar een koopwoning in de prijsklasse € 

150.000,- - € 200.000 v.o.n. Bij een huurwoning zoekt de starter gemiddeld naar een woning met een huurprijs 

van € 300,- - € 900,- per maand. In de interviews zijn de woonlasten uitgebreider behandeld.  

 

Allereerst moet opgemerkt worden dat de ontevredenheid met de huidige woonsituatie en de periode waarin men 

reeds op zoek is naar een woning zeer bepalend zijn voor het inzicht dat de starter heeft op zijn financiële situatie 

en financiële mogelijkheden.    

 

Het bedrag dat starters aan wonen „kunnen‟ en „willen‟ betalen blijkt afwijkend. Dit verschil wordt vooral zichtbaar 

als de gewenste woonlasten tussen een eenpersoons- en tweepersoonshuishouden vergeleken worden. Een 

starter die op zoek is naar een woning voor één persoon is bereid meer te betalen dan een 

tweepersoonshuishouden. Bij een eenpersoonshuishouden ligt de gewenste huur maximaal rond de € 700,- en bij 

een tweepersoonshuishouden rond de € 1000,-. Het verschil tussen „kunnen‟ en „willen‟ betalen heeft voor 

verschillende starters te maken met andere wensen waarvoor zij voldoende budget willen overhouden.  

 

R:’Meer dan een derde van mijn inkomen wil ik zeker niet aan wonen besteden. Vooral niet in deze fase 

van mijn leven. Ik wil met mijn vriendin nog voldoende geld hebben per maand om leuke dingen te kunnen 

doen. Zo willen we deze zomer graag naar Azië.’  

 

Daarnaast heeft het verschil tussen „kunnen‟ en „willen‟ besteden aan woonlasten ook te maken met een 

spaarmogelijkheden en „het niet nodig vinden‟.  

 

N:’Meer dan € 1000,- per maand zouden we samen misschien wel kunnen betalen, maar dat vind ik niet 

nodig en zonde. Je kunt voldoende leuke woningen vinden voor € 1000,-. Met het bedrag dat we 

maandelijks samen overhouden spaar ik liever.’ 

 

4.6 Conclusie 

 

- De vraag die in dit hoofdstuk centraal stond is: „Hoe ziet de levensfase van de starter eruit en in welke 

mate verschillen starters in de positie die zij innemen op de parallelle levensloopcarrières?‟ Duidelijk is 

dat dé starter niet bestaat. Starters kunnen twintig jaar zijn en net klaar met hun Mbo-opleiding, maar 

ook vijfentwintig jaar en met een universiteitsdiploma de woningmarkt betreden. Daarnaast is iedere 

starter anders opgegroeid en opgevoed. De levensfase van de starter wordt gekenmerkt door een 

relatief snelle opeenvolging van veranderingen in de publieke en private levenssfeer. De positie die zij 

innemen op de verschillende levenslooptrajecten beïnvloedt hun woonwensen. 

 

- De arbeidscarrière lijkt dominant boven de huishoudenscarrière en wooncarrière voor starters. In de 

interviews werd veel over de werksituatie gesproken. Inkomen is een belangrijke betekenis van werken 

voor de starter, maar niet de belangrijkste. Starters hechten veel waarde aan ontplooien en uitdaging. 

 

- Starters moeten veel moeite doen voor een eerste baan, de baanzoekduur is vaak vier tot vijf maanden. 

Het begin van de loopbaan brengt veel onzekerheid met zich mee. Starters willen zich bewijzen bij hun 

werkgever en hebben ambities. Ze werken aan hun netwerk en volgen een opleiding of cursus. De 
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arbeidscarrière van starters wordt over het algemeen gekenmerkt door een pro-actieve houding, geen 

negen tot vijf mentaliteit, hoge verwachtingen en veel nieuwe contacten. De balans tussen werk en privé 

is voor sommige starters niet belangrijk omdat het onderscheid tussen de twee klein is voor deze starter. 

Ontspanning zoekt de starter ook vaak bij collega‟s. 

 

- De „triggering career‟ van de starter is vaak de arbeidscarrière. Rond het afstuderen ontstaat vaak de 

wens naar zelfstandigheid. Een eerste baan is vervolgens voor de starter vaak het moment waarbij ook 

daadwerkelijk mogelijkheden ontstaan ten gevolge van inkomen en de wens voor een nieuwe woning 

toe neemt.    

 

- De aanvang van de arbeidscarrière kenmerkt zich vaak door tijdelijke contracten, hierdoor is het voor de 

starter vaak niet mogelijk om een lening af te sluiten en een woning te kopen. Het bedrag dat starters 

aan wonen „kunnen‟ en „willen‟ betalen is niet gelijk. 

 



Waarden en woonwensen van de Utrechtse starter.            Paulien Hoefnagel 

 
 
 

 
43 

H
O

O
F

D
S

T
U

K
 5

 –
 W

O
O

N
W

E
N

S
E

N
   

Laura – 24 jaar – psycholoog – Utrecht: 
‘Ik ga liever met vrienden in het park zitten dan op een 
gemeenschappelijk dakterras.’ 
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5 WOONWENSEN 

 

Dit is gebaseerd op de tweede deelvraag van dit onderzoek, deze deelvraag is voor de data-analyse enigszins 

aangepast: ‘Wat zijn de kenmerken van de vraag naar woningen in Utrecht voor starters?’ De eerste paragraaf 

omschrijft de woonwensen van de starter ten aanzien van de woning en de woonomgeving. 

 

5.1 Het gewenste woningtype  

 

Wat betreft het gewenste woningtype geeft 62,9 % van de respondenten van de enquête aan te willen huren, een 

deel van de respondenten heeft geen voorkeur (32,5%) en slechts 4,6 % heeft een voorkeur voor kopen. Dat 

betekent dat van de 545 respondenten slechts 25 respondenten tot de categorie kopen behoren.  

 

Figuur 23: Voorkeur eigendomsvorm  

 Aantal Percentage (%) 

Huur 343 62,9 

Koop  25 4,6 

Geen voorkeur 177 32,5 

  
Bron: Master thesis Hoefnagel, 2011 

 

Bij de interviews en de focusgroep is ingegaan op de betekenis van kopen en huren. Hieronder volgt een 

fragment van de focusgroep waarbij de verschillende starters op elkaar reageren en een citaat uit één van de 

interviews. 

 

‘Gaat je voorkeur uit naar een koop- of huurwoning en wat betekent kopen of huren volgens jullie?’  

Ra: ‘Ik ben op zoek naar een koopwoning. Voor mij is huren of kopen bijna even duur en kopen betekent 

op de lange termijn winst, het is een soort investering.’ 

S: ‘Nou ja, dat hoop je dan. Ooit zou ik ook een huis willen kopen, maar momenteel is dat financieel nog 

niet mogelijk, daarom kies ik voor huren.’ 

A: ‘Ik zou nu ook niet iets kunnen kopen, maar als het zou kunnen, zou ik daar niet voor kiezen. Bij een 

koopwoning ga je een hele verbintenis aan, ik wil op dit moment nog een beetje flexibel zijn.’ 

M: ‘Tja, maar ik wil erg graag in het centrum van Utrecht wonen, daar liggen de huurprijzen zo hoog, dat ik 

beter uit ben met een koopwoning.’ 

A: ‘Huren of kopen heeft natuurlijk invloed op verschillende keuzes. Doordat ik eerst wil huren ben ik een 

stuk minder kritisch. Eigenlijk een stuk minder kritisch wat betreft alles, de locatie, uitstraling van de 

woning enzovoorts.’  

Aan huren en kopen zitten beide voor- en nadelen verbonden. Wat de starter wilt is afhankelijk van individuele 

afwegingen en uiteraard de mogelijkheden. In de verschillende interviews kwamen enkele argumenten aan bod, 

zo werden bij huren de volgende punten genoemd; noodzaak, geen grote onderhoudskosten, geen 

hypotheekschuld, geen mogelijkheid op overwaarde. Opvallend was dat de mogelijkheid op huurtoeslag en 

minder vrijheden wat betreft klussen niet werden genoemd. Verschillende starters gaven echter aan bij het topic 

afwerkingsniveau wel bereid te zijn te klussen. Voor kopen werden de volgende pluspunten genoemd; het huis 

wordt eigendom, kans op aantrekkelijke overwaarde op termijn, hypotheekrenteaftrek maakt de last draaglijker, 

verbouwen of veranderen kan naar eigen wens. Wat betreft de nadelen van kopen benadrukten verschillende 

starters dat waardestijging van de woning geen garantie is, extra kosten als onderhoud, verzekeringen en diverse 

belastingen hoog kunnen oplopen en de hoge schuld die moet worden afgelost. Één starter onderstreept de 

emotionele druk van een lening die bij kopen vaak noodzakelijk is.  

E: ‘Huren betekende voor mij vrijheid. Een hypotheek legt een enorme financiële last op je’. 
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5.2 De gewenste locatie: voorzieningen en sfeer 

 

Aan de respondenten van de enquête is gevraagd naar de voorkeur voor de gewenste woonlocatie; in en rondom 

het centrum of aan de rand van de stad. Op deze vraag antwoordde 68,1 % in en rondom het centrum. 11,2 % 

woont het liefst aan de rand van de stad en 20,8 % heeft geen voorkeur.  

 

Figuur 24: Voorkeur locatie  

 Aantal Percentage (%) 

Centrum 371 68,1 

Aan de rand  61 11,2 

Geen voorkeur 113 20,8 
 
Bron: Master thesis Hoefnagel, 2011 

 

Figuur 25: Huidige woonlocatie geïnterviewde starters en deelnemers focusgroep 

 

De verschillende geïnterviewde starters en deelnemers 

aan de focusgroep wonen zeer verspreid over Utrecht. 

Dit geeft een interessant beeld over de mate waarin 

wijken worden gewaardeerd. Enkele wijken van de 

huidige woonlocaties bevallen zeer goed, hier wenst men 

dan ook de eerste starterswoning. Andere locaties 

worden minder goed beoordeeld, zo blijkt de Uithof een 

prima locatie tijdens de studie maar is dit voor de 

levensfase van de starter geen gewenste plek. Ook 

Kanaleneiland en Lunetten scoren niet hoog. Leidsche 

Rijn blijkt eveneens geen populaire wijk te zijn voor 

starters, het ligt te ver van het centrum en wordt 

geassocieerd met de volgende levensfase van een gezin 

stichten.    

 

R:’Ik heb altijd met plezier op de Uithof gewoond, eerst in het complex aan de Cambridgelaan en nu in de 

Bisschoppen bij het Salamancapad. Sommige studiegenoten vonden dat ook in de studententijd niets, 

maar ik heb het altijd erg naar mijn zin gehad. Al mijn vrienden wonen op de Uithof. Nu ik student af ben 

zou ik graag meer in het centrum willen wonen.’ 

 

M: ‘Ik woon in Kanaleneiland, hier zou ik niet nog jaren willen wonen. Ik heb in Leeuwarden gestudeerd en 

kreeg een baan hierin Utrecht, dus moest op korte termijn iets vinden. Uiteindelijk ben ik terecht gekomen 

in huis met nog vier jongens. Inmiddels woon ik hier alweer twee jaar. Ik heb leuk contact met mijn 

huisgenoten en ga graag naar de Turkse bakker vijftig meter verderop in de straat, maar verder trekt 

Kanaleneiland me niet.’ 

 

R: ‘In Lunetten is echt niks te beleven, ik woon hier nu ongeveer drie jaar in een huurwoning van Portaal. 

Ik heb leuke huisgenoten en een lage huur € 207,- per maand, maar ik ben heel blij dat ik een autootje en 

een fiets heb. Er wordt hier wel gewoond, maar niet geleefd. De uitstraling van Lunetten vind ik ook niet 

bepaald mooi, Lunetten heeft best veel hoogbouw en veel eenvoudige architectuur.’ 

 

Aan de focusgroep is de volgende vraag gesteld: „Welke wijk of straat trekt je aan in Utrecht? In welke wijk of 

straat zou je graag willen wonen?‟ Hieronder volgt een kort fragment van deze discussie: 

 

P: ‘Welke wijk of straat trekt je aan? In welke wijk of straat zou je graag willen wonen?’ 

S: ‘Mijn voorkeur gaat uit naar het centrum van Utrecht en Utrecht-oost. Dit deel van Utrecht is vertrouwd. 

Ik heb gestudeerd op de USBO bij het Ledig Erf en dit gebied van de stad ken ik goed, het is richting de 

Uithof.’  

M: ‘Ik kijk naar vooral naar het centrum, levendigheid is voor mij belangrijk. Wijken die mij aanspreken zijn 

Wittevrouwen, mooie woningen en status, Oudenoord; goede locatie, dichtbij het centrum en de locatie 

Rotsoord vind ik ook prima.’  
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A: ‘Lombok vind ik ook wel leuk. Het gaat om ‘mensen op straat’.  

Ra: ‘Ik meet tot het centrum, de Neude is mijn centrale punt. Mijn starterswoning moet daar niet te ver 

vandaan liggen. Ik woon nu op de Uithof, ik wil bewust meer in het centrum wonen. Rivierenwijk ook 

prima.’  

R: ‘Net zoals de anderen gaat mijn voorkeur ook uit naar het centrum, in ieder geval niet te ver van het 

centrum. Lunetten vind ik bijvoorbeeld helemaal niks.’  

A: ‘De Amsterdamsestraatweg is lang, voor mijn gevoel rij je dan Utrecht uit. Alleen aan het begin zou ik 

willen wonen.’  

Ra: ‘Ja, niet helemaal richting Maarssen.’ 

S: ‘Ik moet naar huis kunnen lopen als mijn fiets kapot is.’   

P: ‘Levendigheid is dus erg belangrijk, maar wat is levendigheid?’ 

A: ‘Zoals ik al zei, ‘mensen op straat’. 

R: ‘Levendigheid is voorzieningen, sfeer en sociale controle.’ 

S: ‘’s Avonds nog mensen op straat.’  

A: ‘De Amsterdamsestraatweg is ook levendig, maar daar vind ik het vaak niet prettig. Ik denk dat het ook 

afhankelijk is van het soort mensen dat er woont, leeft en op straat is.’ 

R: ‘Ja, levendigheid kan ook met kinderen zijn. Maar dat is niet wat ik met levendigheid bedoel. Het gaat 

om winkels die open zijn, ik denk dat functiemenging belangrijk is.’   

A: ’Té levendig zou ik ook niet willen, ik zou graag in een zijstraat van een drukkere straat wonen.’ 

A: ‘Levendigheid betekent in de buurt iets kunnen eten en wat winkels, eigenlijk ontmoeten en 

ontmoetingsplaatsen.’  

 

Levendigheid draait dus om kleinschalige restaurantjes, een combinatie van recreëren, werken en wonen. Geen 

grote winkels, maar aparte winkeltjes, eettentjes en bijvoorbeeld galeries. Diversiteit.  

 

De waardering van een aantal fysieke woningkenmerken en omgevingskenmerken is in de enquête onderzocht 

door de respondent te vragen een beoordeling te geven voor een aantal voorzieningen en kenmerken. Het ging 

hierbij om een rating van vijf categorieën; 1 voor minst belangrijk, 5 voor zeer belangrijk. De volgende tabel gaat 

over de betekenis van voorzieningen in de directe woonomgeving.  

 
Figuur 26: Waardering voorzieningen in de directe woonomgeving  

Voorziening Waardering 
belangrijk tot 
zeer belangrijk 
in procenten - 
totaal (%) 

Waardering 
belangrijk tot 
zeer belangrijk 
in procenten – 
centrum (%) 

Waardering 
belangrijk tot 
zeer belangrijk 
in procenten – 
aan de rand(%) 

Waardering 
belangrijk tot 
zeer belangrijk 
in procenten – 
geen voorkeur 
voor locatie (%) 

Dagelijkse 
winkelvoorzieningen 
(supermarkt, etc) 

85,7 87,3 77,0 87,3 

Bereikbaarheid openbaar 
vervoer 

80,6 82,5 62,3 86,4 

Groenvoorziening 53,9 52,8 59,0 56,4 

Bereikbaarheid auto 47,7 42,3 67,2 55,5 

Sport- en recreatiefaciliteiten 39,6 40,2 42,6 37,3 

Parkeermogelijkheden 38,0 35,6 55,7 41,8 

Horecagelegenheden 36,7 43,7 16,4 25,5 

Afhaalgelegenheid 36,3 36,9 39,3 32,7 

Eetcafé  35,8 41,2 24,6 24,5 

Buurtcafé/kroeg 25,7 30,2 18,0 14,5 

Restaurant 24,1 27,5 16,4 17,3 

Danscafé/ discotheek 8,3 8,9 9,8 5,5 

Kantoor-/werkruimte/atelier 7,9 7,5 13,1 6,4 
 
Bron: Master thesis Hoefnagel, 2011 
 

 
Winkelvoorzieningen voor de dagelijkse boodschappen worden als zeer belangrijk bestempeld. Evenals 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer.  
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Aan de geïnterviewde starters is gevraagd enkele uitgaansgelegenheden te noemen waar zij graag komen en 

vaak te vinden zijn. Hieronder een aantal citaten met verschillende ontmoetingsplekken: 

 

E: ‘Ik vind Tilt erg gezellig. Het is een leuk eetcafé , maar ook een heel goede plek voor alleen een borrel. 

Tilt heeft een eenvoudige kaart en een hippe inrichting. Er heerst vaak een ongedwongen, relaxte sfeer.’ 

(Adres: Lange Jufferstraat 62, Utrecht) 

 

G: ‘Ik ga graag een biertje drinken met vrienden bij Quignon of de Flater aan de Oudegracht, al kun je 

trouwens ook leuk lunchen bij Quignon.’ (Adres: Oudegracht 134, Oudegracht 140 Utrecht) 

 

N:’De Poort op het Ledig Erf is één van de plekken waar ik graag kom. Overdag of in de ochtend voor een 

kop koffie of op vrijdag voor een drankje en een dansje.’ (Adres: Tolsteegbarrière 2, Utrecht) 

 

M:’Het ligt een beetje aan de soort avond, ik ga bijvoorbeeld bij Olivier of het Gras van de Buren graag een 

biertje drinken met een vriend of vriendin als ik wil bijkletsen. En voor een avondje stappen naar de 

Filemon, al vind ik dat steeds minder leuk en gezellig worden.’ (Adres: Achter Clarenburg 6, Lange 

Jansstraat 16, Janskerkhof 22, Utrecht) 

 

Wat betreft een aantal karakteristieken voor de directe woonomgeving  scoort veiligheid het hoogst. Levendigheid 

is besproken in het voorgaande fragment van de focusgroep. Van de vrouwen vindt 81,7 % veiligheid belangrijk 

tot zeer belangrijk, van de mannen is dit 75 %. Er is dus weinig verschil tussen mannen en vrouwen omtrent dit 

omgevingskenmerk. Dat geldt eigenlijk voor elk omgevingskenmerk, de procentuele verschillen zijn klein.   

 

Figuur 27: Waardering omgevingskenmerken  

Omgevingskenmerk Waardering 
belangrijk tot zeer 
belangrijk in 
procenten (%) 

Waardering 
belangrijk tot 
zeer belangrijk 
– centrum (%) 

Waardering 
belangrijk tot 
zeer belangrijk 
– aan de rand 
(%) 

Waardering 
belangrijk tot 
zeer belangrijk 
–  geen 
voorkeur (%) 

Veiligheid 79,3 78,2 83,6 80,9 

Levendigheid 55,3 60,1 34,4 51,8 

Groen in de straat 52,3 50,7 63,9 52,7 

Ruimtelijkheid 45,5 42,6 60,7 48,2 

Rust 43,5 38,0 68,9 49,1 

Historische waarde  30,3 34,2 21,3 22,7 

Imago 23,8 26,4 16,4 20,0 

Multiculturaliteit 13,0 14,3 11,5 10,0 
 
Bron: Master thesis Hoefnagel, 2011 

 
Termen als ruimtelijkheid en imago zijn op verschillende wijze te interpreteren. Zoals reeds bij het begrip 

levendigheid naar voren kwam, worden deze omgevingskenmerken per locatie anders gewaardeerd. Locaties in 

de stad (de context) verschillen van elkaar, een sfeer is van grote invloed op de waardering. Kanaleneiland en 

Lombok zijn beide twee relatief multiculturele wijken, Lombok wordt echter veel positiever gewaardeerd dan 

Kanaleneiland. Omgevingskenmerken hangen altijd met elkaar samen. 

 

5.3 De grootte en woningindeling  

 

Over de gewenste oppervlakte van de starterswoning 

bestaat nauwelijks verdeeldheid, 84 % van de 

respondenten kiest voor een oppervlakte van 60m². 

13,6 % heeft het liefst 80m² en 2,4 % 100m². Bij het 

aantal gewenste kamers is een discrepantie op te 

merken tussen respondenten die een woning zoeken 

voor één persoon en respondenten die zoeken voor 

twee personen. Op de vraag: „hoeveel kamers heeft 

jouw gewenste woning (exclusief keuken en 

badkamer)?‟ wenst 41,5 % twee kamers, 58,5 % heeft 

Figuur 28: Gewenste aantal kamers en huishoudensgrootte 

Bron: Master thesis Hoefnagel, 2011 
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het liefst drie kamers.  Wanneer het gewenste aantal kamers gekoppeld wordt aan het aantal personen waar de 

respondent voor zoekt dan is opvallend dat een huishouden van twee personen graag een extra kamer wilt. 

Onder de deelnemers van de focusgroep bevond zich ook een stel, met name de vrouwelijke starter wenst een 

extra kamer. De waarde van een extra kamertje naast een grotere slaapkamer is echter niet gelijk voor elke 

starter. 

S: ‘Ik vind een extra kamertje heel fijn. Ik moet me terug kunnen trekken als ik moet werken. Als Rowdy 

televisie kijkt of aan het gamen is, dan kan ik me echt niet concentreren.’ 

M: ‘Maar je kunt toch bijvoorbeeld ook oortjes in doen en aan de eettafel gaan zitten.’ 

S: ‘Nee, voor mij werkt dat niet.’ 

A: ‘Ik zou liever een grote slaapkamer hebben dan een extra kamertje. Ik zou dan misschien wel een 

bureau op mijn slaapkamer zetten. Twee werkplekken lijkt me ook wel fijn’ 

M: ‘Zou je hier ook extra voor willen betalen?’ 

A: ‘Ja.’ 

R:’Ik werk het liefst gewoon in de woonkamer, daar moet dan ook plek zijn voor een grote werk- eettafel. 

Het liefst met zes stoelen.’ 

 

Tijdens de focusgroep zijn drie plattegronden aan de deelnemers voorgelegd. De drie plattegronden waren 

bewust gekozen en varieerden wat betreft aan kamers, wel of geen buitenruimte en de plaatsing van het toilet. 

Hieronder de drie plattegronden, waarbij de voorkeur van alle deelnemers uit ging naar plattegrond II. Deze 

indeling heeft een prettige entree, een extra kamer, voldoende ruimte voor kasten en er is een berging in de 

woning gesitueerd. Voldoende bergruimte is thema dat in de focusgroep wordt opgemerkt als belangrijk. De 

buitenruimte wordt apart besproken in de volgende paragraaf. 

 

Figuur 29: Ingetekende plattegronden focusgroep   

Plattegrond I            Plattegrond II     Plattegrond III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat betreft de afwerking van de woning werd de volgende vraag gesteld in de enquête: „Hoe wil je dat de woning 

is afgewerkt?‟.  

 

Figuur 30: Overzicht keuzeopties afwerkingsniveau 

Huurwoning Koopwoning 

gestoffeerd en gemeubileerd helemaal afgewerkt; inclusief keuken, sanitair en tegelwerk 

alleen gestoffeerd deels afgewerkt; wel sanitair en tegelwerk maar geen keuken 

alleen gemeubileerd casco; ik kies graag mijn eigen keuken, sanitair en tegelwerk 

niet gestoffeerd en niet gemeubileerd niet gestoffeerd en niet gemeubileerd 
 
Bron: Master thesis Hoefnagel, 2011 

 

Bij een huurwoning gaat de voorkeur uit naar „niet gestoffeerd en niet gemeubileerd‟ (51%), waarna „alleen 

gestoffeerd‟ al snel volgt (39%). Bij een koopwoning gaat de voorkeur uit naar „helemaal afgewerkt‟.   
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5.4 Vier fysieke woningkenmerken 

 

De waardering van een aantal fysieke woningkenmerken is onderzocht door de respondent te vragen een 

beoordeling te geven voor een aantal kenmerken. Het ging hier wederom om een rating van 5 categorieën.  

 
Figuur 31: Fysieke woningkenmerken 

Voorzieningen bij de 
gewenste woning 

Waardering 
belangrijk tot 
zeer belangrijk – 
totaal (%) 

Waardering 
belangrijk tot 
zeer belangrijk –  
centrum(%) 

Waardering 
belangrijk tot 
zeer belangrijk – 
aan de rand (%) 

Waardering 
belangrijk tot 
zeer belangrijk – 
geen 
voorkeur(%) 

Eigen balkon/terras/loggia 77,9 80,6 72,1 73,6 

Eigen tuin 42,2 39,6 55,7 45,5 

Eigen bergruimte buiten 
woning 

29,4 29,1 29,5 30,9 

Eigen parkeerplaats 24,3 22,6 29,5 27,3 
 
Bron: Master thesis Hoefnagel, 2011 

 

Een eigen balkon is voor de meeste respondenten belangrijk tot zeer belangrijk (77,9%). Tijdens de focusgroep is 

een stelling opgenomen om de waardering en het gebruik van een buitenruimte nader te onderzoeken.  

 

Stelling: Een grote, gezamenlijke daktuin is even prettig als een klein, eigen balkonnetje. 

 Ro: ‘Ja, zoiets als de tuin van de Cambridgelaan lijkt me prima. Het dakterras van Casa Confetti vind ik 

ook erg leuk. Een balkon is vaak klein, niet altijd in de zon, je hebt geluidsoverlast afhankelijk of je aan een 

drukke straat woont. Nee, een gezamenlijke plek vind ik prima. Dat je buiten kan zitten vind ik wel heel 

belangrijk en fijn.’  

S: ‘Ja, ik heb nu een balkon, maar zit er eigenlijk nooit. Ik zou niet extra willen betalen voor een balkon.’ 

A: ‘Lekker in het zonnetje zitten is wel erg fijn.’ 

H: ‘Ik ga liever lekker in het park zitten met vrienden dan op een balkon of daktuin.’ 

 

Buitenruimte is een pre voor de starter, het lijkt geen harde eis. De waardering van een buitenruimte is mede 

afhankelijk van de grootte en de plaats van het balkon.  

 

Uit de enquête blijkt slechts 29,4% van de respondenten veel waarde hecht aan een berging. In de verschillende 

interviews en focusgroep werd berging echter als een grote toegevoegde waarde gezien, liever nog heeft een 

starter veel kastruimte in de woning.  

 

S: ‘Ja, een eigen berging is heel prettig, maar nog liever veel kastruimte in de woning. In van die oude 

stadspanden zie je vaak inbouwkasten, in nieuwe woningen niet. Misschien dat de ruimte dan kleiner lijkt, 

maar kastruimte heeft iedereen nodig. Ik zou het fijn vinden als dat al in de woning zit.’  

 

Een opvallend gegeven is dat een eigen parkeerplaats relatief laag scoort, slechts 24,3 % geeft aan dit een 

belangrijke voorziening te vinden. Om dit nader te onderzoeken was verplaatsingsgedrag een belangrijk topic in 

de diepte-interviews en de focusgroep. Attitudes en de subjectieve norm zijn belangrijke factoren bij het verklaren 

van verschillen in verplaatsingsgedrag tussen individuen in vergelijkbare situaties en met eenzelfde 

sociaaldemografische achtergrond.    

 

P: ‘Hoe belangrijk is het openbaar vervoer? Hoe verplaats je je in Utrecht?’ 

R:’ Op de fiets, ik doe alles op de fiets in de stad. De bus is wel handig, maar daar maak ik niet zoveel 

gebruik van. Als ik met de trein moet, fiets ik altijd naar het station.’ 

S:’ Ik doe ook bijna alles met de fiets, maar de bus is soms wel lekker. Al is dat misschien meer uit luiheid.’ 

A: ’Ja ik ook, maar voor mij is het wel fijn in de buurt van het Centraal Station te zitten. Op Zuilen 

bijvoorbeeld komt bijna nooit een trein, dan pak ik gewoon de fiets naar centraal.’ 

M: ‘Ik woon dichtbij een tram station en moet zeggen, dat is wel super handig. Ik vind het zeker een 

meerwaarde, vooral als vrienden naar Utrecht komen en we bijvoorbeeld ’s avonds gaan stappen. Verder 

doe ik ook alles met de fiets. Maar het gaat inderdaad om de bereikbaarheid van het Centraal Station, niet 

om andere stations.’ 
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Ra: ‘Ik ga elke dag met de trein naar mijn werk in Woerden.’  

P: ‘En een auto, hebben jullie een auto?’ 

R: ‘Nee, dat kan ik ook niet betalen, daarbij heb ik daar ook geen auto nodig. Dat is in de stad zelfs 

onhandig.’ 

S: ‘Nou, maar je ziet op de IBB steeds meer auto’s allemaal van studenten.’  

P: Ik woon op de Max, daar wordt de binnen parkeerplaats helemaal niet gebruikt, staat bijna leeg. De 

plekken om de Max heen, voor gasten, staan echter altijd helemaal vol.’ 

M:’ Af en toe zou ik wel een auto willen hebben, dat is ook prettig voor mijn werk. Van de andere kant is de 

trein vaak prima, ik kan in Utrecht alles op de fiets, Utrecht is niet zo groot en een auto kost veel geld. 

 

In de focusgroep lag de nadruk op fietsen en waren de starters allen niet in het bezit van een auto. Onder de 

geïnterviewde zaten wel drie autobezitters. Het belang van een eigen parkeerplaats wordt door starters 

verschillend beoordeeld. 

 

D: ‘Ja, voor een eigen parkeerplaats zou ik wel willen betalen. Ik ben heel erg trots op mijn Volkswagen 

Golf 1.6 Tdi.’ 

 

J: ‘Nee, ik zou niet willen betalen voor een eigen parkeerplaats. Ik heb een oud autootje, puur omdat het 

praktisch is, maar ik rijd wel een rondje extra voor een plekje. Dat moet ik nu ook regelmatig.’ 

 

Gezien het gebruik van de fiets hieronder een fragment dat ingaat op het aantal fietsen van een starter in verband 

met de behoefte aan een fietsenstalling. 

 

P: ‘Hoeveel fietsen hebben jullie? En wat voor een fietsen, moeten die binnen staan?’ 

A: ‘Twee. Één stadsfiets en een racefiets. Die racefiets zou ik zeker graag binnen  

zetten en veilig. Nu staat die op mijn kamer, ik til hem altijd de trap op. Mijn stadsfiets maakt me niks uit. 

Die staat nu altijd in een rek aan straat.’ 

M: ‘Ik ook. Ik heb een racefiets, die staat in ons schuurtje in de tuin. Mijn andere fiets staat altijd buiten in 

de voortuin.’  

S: ‘Ik heb wel vier fietsen, waarvan er eentje echt goed fietst. Een goede plek voor mijn fiets zou wel fijn 

zijn, misschien dat die dan minder snel kapot gaat.’ 

 

Een fietsenstalling is volgens verscheidene starters dus erg belangrijk. De fiets sluit uitstekend aan bij de stad en 

de starter: goedkoop, gemakkelijk en gezond. De stadsfiets mag prima buiten staan, de racefiets niet.  

 

5.5 Conclusie 

 

- Dit hoofdstuk richt zich op de woonwensen, het behandelt de volgende vraag: „Wat zijn de kenmerken 

van de vraag naar woningen in Utrecht voor starters?‟ Betaalbaarheid en locatie zijn de twee 

overwegingen die de grootste invloed hebben op de woonwensen van de starter. De voorkeur voor een 

huurwoning is groot, van de 545 respondenten heeft 62,9 procent een voorkeur voor huren. Hierbij 

worden verschillende argumenten aangehaald zoals flexibiliteit en noodzaak. 32,5 procent van de 

respondenten heeft geen voorkeur en 4,6 wilt graag kopen. Over het algemeen is de gewenste huurprijs 

± € 500,- per persoon. De starter heeft het liefst een woonoppervlakte van 50 – 60 m2 en een tweede 

kamer naast de slaapkamer is een pre. Een eigen buitenruimte en bergruimte zijn van toegevoegde 

waarde. Nabijheid van het centrum, bereikbaarheid met het openbaar vervoer en een levendige 

omgeving met dagelijkse voorzieningen zijn zeer gewenst. De starter verplaatst zich in de stad veel op 

de fiets. Starters met een stedelijke woonvoorkeur zetten sterker in op kwaliteit (afwerkingniveau van de 

woning en voorzieningen in de woonomgeving) en nemen genoegen met minder kwantiteit (oppervlakte 

van de woning). 
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Bob – 23 jaar – store manager – Utrecht: 
‘Ik vind het prettig als ik naar het centrum kan lopen. Ik 
houd van een avondje stappen met vrienden, maar veel 
vrienden wonen niet hierin Utrecht. Het is zo fijn als je 
geen een taxi hoeft te pakken of moeilijk hoeft doen met 
fietsen lenen als ze hier komen.’ 
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6 DE DRIE DIMENSIES VAN WONEN 

 

Wonen kent een groot aantal materiële en immateriële aspecten. Dit geldt niet alleen voor de woning maar 

evenzeer voor de woonomgeving. In dit hoofdstuk worden de verschillende dimensies van wonen (utilitair, sociaal 

en existentieel) voor de starter beschreven. Tevens wordt de link gelegd tussen activiteiten en de achterliggende 

waarden 

 

6.1 De utilitaire dimensie 

 

De utilitaire dimensie heeft betrekking de op bruikbaarheid van de woning en de woonomgeving voor het 

verrichten van activiteiten. Voordat deze paragraaf ingaat op activiteiten van de starter in de woning en de 

woonomgeving, schetst paragraaf 6.1.1 een algemeen beeld van het activiteitenpatroon van de starter.  

 

6.1.1 Het activiteitenpatroon van de starter in het algemeen 

In de enquête is een vraag gesteld over persoonlijke omschrijvingen. De respondent kon kiezen uit twaalf 

categorieën, de keuzeopties zijn voor de analyse samengevoegd en teruggebracht naar vier categorieën.  

Hieronder een tabel met de verschillende frequenties en percentages.  

 

Figuur 32:Vier persoonlijke omschrijvingen 

Persoonlijke omschrijving Aantal Percentages (%) 

Carrièregericht, druk leven ongebonden, mobiel en veel 
buitenshuis, weinig binding met de buurt 

215 39,4 

Balans carrière en privé, cultuur, voorzieningen dichtbij, 
stabiele basis 

223 40,9 

Familie staat centraal, privacy, rust en ruimte 72 13,2 

Verbonden met de buurt, veel sociale contacten in de 
buurt, autoluwe woonomgeving, gezelligheid 

35 6,4 

Bron: Master thesis Hoefnagel, 2011 

 

De twee beschrijvingen „stabiele basis, kansen grijpen, uitdaging, voorzieningen dichtbij, effectief, creativiteit‟ en 

„druk sociaal leven, carrière belangrijk, ongebonden en mobiel, gemak en comfort‟ springen eruit met 27 % en 

19,8 %. Om dit nog verder te specificeren in de enquête is de starter gevraagd te kiezen uit een aantal activiteiten 

die hij/zij veel doet in zijn/haar vrije tijd. Sporten is belangrijk, maar niet het meest belangrijk. Interactie met 

vrienden, veelal op een ontspannen manier staat voorop. Bij dit enquêteonderdeel bestond tevens de 

mogelijkheid een eigen activiteit in te vullen gamen, lezen, koken, muziek en festivals zijn hier meerdere malen 

genoemd.  

 
Figuur 33: Overzicht activiteiten met percentages 

Activiteit Aantal Percentage (%) 

Afspreken met vrienden 316 58,0 

Sporten 313 57,4 

Uitgaan 283 43,7 

Internetten 198 36,3 

Reizen 181 33,2 

Tv kijken 137 25,1 

Cultuur opsnuiven 135 24,8 

Vrijwilligerswijk 39 7,2 

Politiek actief zijn 8 1,5 

Bron: Master thesis Hoefnagel, 2011 

 

Om het activiteitenpatroon nog verder te analyseren is in interviews gevraagd naar de wekelijkse agenda van de 

starter en naar grote uitgavenposten. Uit deze vragen is allereerst op te merken dat de starter weinig thuis is en 

veel onderneemt. Over het algemeen heeft elke starter wat betreft de doordeweekse dagen een redelijk vast 

patroon, het weekend kan op vele verschillende wijze worden ingevuld. Afspreken met vrienden en sporten 

komen ook duidelijk naar voren in de weekbeschrijving. Wat betreft grote uitgavenposten zijn de vaste lasten 

vaak genoemd. Andere genoemde uitgavenposten zijn een auto, reizen, telefoonrekening en gadgets. Bij 

elektronica en voedingsmiddelen geven meerdere starters aan weinig op de prijs te letten. Bij kleding  kijken de 
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geïnterviewden vaak wel naar prijzen. Zij hebben weinig met luxe merken en kiezen voor modegevoelige 

prijsvriendelijke kleding. „De vrijdagmiddagborrel‟, een terrasje, concert, uit eten  gaan of  de bioscoop bezoeken 

zijn veel genoemde vrijetijdsactiviteiten.  

 

6.1.2 Activiteiten in de woning en de woonomgeving 

In de interviews is een breed scala aan activiteiten genoemd die de starter in zijn woning doet. De woning en 

woonomgeving als plaats om je terug te trekken of als plaats voor sociale wordt in paragraaf 6.2 besproken.  

 

Voor veel starters is de woning een plek voor verzorging en lichamelijke gezondheid. Slapen, eten, wassen en 

huishoudelijke taken zijn veel genoemde activiteiten. Deze activiteiten hebben vooral betrekking op de keuken, 

badkamer en slaapkamer. De achterliggende waarden van deze activiteiten is fysiek welzijn.  

 

B: ‘Mijn woning is vooral een plek om te slapen. Ik ben de afgelopen week weinig thuis geweest.’ 

 

G: ‘Nouja, zoals je momenteel kan zien doen we ook weleens een wasje. Het lijkt hier wel een wasserette.’ 

 
E: ‘Activiteiten die ik veel in de woning doe? Even denken.. Televisie kijken en internetten.’ 

 

De woning is ook een plek voor vrijetijdsbestedingen.  Internetten, televisie kijken, muziek luisteren, gamen, lezen 

en uitgebreid koken zijn activiteiten die veelvuldig in de interviews naar voren kwamen. Bij deze 

vrijetijdsbestedingen zijn ontspanning en genieten twee belangrijke betekenissen. Beide betekenissen behoren 

tot de waarde hedonisme. Ontspanning vindt vooral plaats in de woonkamer. 

 
In de directe woonomgeving doet de starter vooral dagelijkse boodschappen. Het doen van de dagelijkse 

boodschappen is een activiteit die door alle geïnterviewde starters en deelnemers aan de focusgroep is 

genoemd. Starters doen over het algemeen bijna iedere dag boodschappen, zij vinden het prettig wanneer dit 

snel en dichtbij de woning kan. Betekenissen die hieraan ten grondslag liggen zijn tijd besparen, gemak en 

comfort.   

 

J: ‘In deze buurt doe ik eigenlijk niet zoveel, alleen mijn boodschappen. Een Albert Hein of een andere 

supermarkt is ook de enige voorziening die ik echt belangrijk vind in de directe woonomgeving.’ 

 

De woonomgeving is ook een plek van ontspanning en vrijetijdsbestedingen. Hardlopen, in het park liggen en 

uitgaan zijn genoemde activiteiten. Starters die in het centrum wonen hebben vaker uitgaan genoemd dan 

starters die aan de rand van de stad wonen, zoals Lunetten en de Uithof. Dit komt vanzelfsprekend doordat het 

centrum veel mogelijkheden biedt om uit te gaan. De achterliggende waarden van deze activiteiten zijn fysiek 

welzijn/ gezondheid (sporten), stimulatie en hedonisme.  

 

6.2 De sociale dimensie 

 

De sociale dimensie van de woning en woonomgeving hebben te maken met privacy en de conditie voor het 

leggen van sociale contacten.  

 

De woning is voor de starter een plek om zich af te zonderen. Mensen hechten belang aan privacy. Privacy heeft 

te maken met rust, zelfbestemming en autonomie. Hoeveel waarde starters aan privacy hechten is 

persoonsgebonden. Dat is eveneens gebleken uit het  eerder beschreven fragment over een extra kamer naast 

de slaapkamer.  

 

Tegelijkertijd is de woning is voor de starter een plaats om samen te zijn met een vriend of vrienden en vrienden. 

Deze dimensie komt tot uitdrukking in activiteiten als samen eten met vrienden, met een vriend of vriendin op de 

bank televisie kijken, gamen met vrienden etc. De meest genoemde betekenissen voor deze activiteiten zijn 

sociale contacten, samen dingen delen en tijd hebben voor elkaar. Al deze betekenissen behoren tot de 

waarde verwantschap. 

 

Verwantschap komt niet expliciet naar voren in specifieke woonwensen van de starter ten aanzien van de woning 

en de directe woonomgeving. Sociale contacten onderhoudt de starter voornamelijk door digitale communicatie. 
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Ontmoetingen vinden veel plaats in openbare ontmoetingsplaatsen, maar daarvoor begeeft de starter zich vaak 

naar het centrum. 

 

6.3 De existentiële dimensie 

 

De existentiële dimensie betreft gevoelens van zich thuis voelen. Vrij zijn van sociale verplichtingen en het niet te 

hoeven voldoen aan bepaalde verwachtingen van anderen zijn belangrijke aspecten die samen vallen met de 

beleving van thuis zijn voor de starter. Deze ervaring heeft betrekking op de vrijheid van handelen. De 

achterliggende waarde hiervan is vaak autonomie.  

 

Een starter geeft aan dat thuis zijn een gevoel is dat vooral op valt bij het verschil dat hij heeft als hij logeert bij 

zijn eigen familie of de familie van zijn vriendin. Zijn schoonfamilie is erg gastvrij en zegt altijd „doe alsof je thuis 

bent‟. Toch heeft hij hier een ander gevoel dan in zijn ouderlijk huis.  

 

M: ‘Thuis is voor mij het plekje waar je jezelf kan zijn, waar je kan doen en laten wat je wilt.’ 

 

E: ‘Mijn kamer en thuis zijn, betekenen rust en spullen. Met spullen bedoel ik eigenlijk dat alles in mijn 

kamer van mij is. De materiële omgeving bedoel je eigenlijk? Ja, hier staan de dingen waar ik blij mee 

ben en de spullen die ik mooi vind. En wat bedoel je met rust, kun je dat gevoel verder omschrijven? 

Hier voel ik geen tijdsdruk. Ik kan mijn eigen tijd indelen, eten wanneer ik zin heb, vroeg of laat naar bed 

gaan, enzovoorts.’ 

 

Voor een ander deel heeft de beleving van thuis voor de starter ook te maken met de relatie met anderen. Jezelf 

kunnen zijn, heeft niet alleen te maken met een gesloten ruimte, maar ook met betrokkenheid en zorg; zowel 

helpen als geholpen worden. In het volgende citaat komt de relatie met anderen naar voren en wordt de invloed 

van herinneringen kort aan het licht gebracht. 

 

A: ‘Maar ik voel me ook nog steeds thuis bij mijn ouders in mijn ouderlijk huis. Daar heb ik veel 

herinneringen en heb ik 19 jaar gewoond. Ik woon al vijf jaar niet meer in Nijmegen. Maar bij thuis denk ik 

aan mijn ouders, alles wat ik heb meegemaakt in ons huis. Ik voel me daar nog steeds heel erg op mijn 

gemak, ik ben regelmatig voor een tentamen bij mijn ouders gaan leren.’ 

 

Samengevat blijkt uit de interviews en de focusgroep dat de beleving van thuis voelen wordt bepaald door de 

volgende factoren: 

∙ bekend en vertrouwd zijn met de omgeving  

∙ met plezier verblijven in de woning en/of woonomgeving; 

∙ het van jezelf zijn van materiële voorwerpen; 

∙ het zelf kunnen indelen van de tijd; 

∙ rust 

∙ vrij zijn van sociale controle, niet hoeven voldoen aan verwachtingen van anderen, zich kunnen; 

onttrekken aan de waarnemingen van anderen; 

∙ zich door anderen gewenst voelen; 

∙ van betekenis zijn voor anderen, geholpen worden door anderen en zelf kunnen helpen;  

∙ betrokkenheid, het kennen van de ander(en);  

∙ herinneringen 

Waarden die hieraan gekoppeld kunnen worden zijn; veiligheid, ontspanning, verwantschap, autonomie en 

comfort.  

 

6.4 Conclusie 

 

- Het laatste hoofdstuk van de analyse van dit onderzoek richt zich op de waarden van wonen voor 

starter. Het stelt de vraag: „In hoeverre zijn de woonwensen van de starter te verklaren aan de hand van 

de doelen en waarden die starters nastreven?‟ De waarden die een starter over het algemeen nastreeft 

zijn autonomie, stimulatie en verwantschap. Autonomie heeft te maken met zelfstandigheid, 

onafhankelijkheid en vrijheid. Stimulatie heeft betrekking op uitdaging en afwisseling. Verwantschap 

draait voornamelijk om sociale contacten. Autonomie heeft te maken met zelfstandigheid, 
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onafhankelijkheid en vrijheid. De huidige woonsituatie van de woningzoekende starter wordt vaak 

gekenmerkt door een gedeelde woning met huisgenoten. Bij de overgang van student naar starter hoort 

vaak een nieuwe dagindeling en een ander activiteitenpatroon, hierdoor neemt de behoefte aan rust, 

privacy en zelfstandigheid toe. Stimulatie heeft betrekking op uitdaging en afwisseling. Deze waarde 

bepaalt vooral de locatievoorkeur voor de starter. Verwantschap draait voornamelijk om sociale 

contacten. De derde waarde, verwantschap, draait voornamelijk om sociale contacten. Het onderzoek 

toont aan dat de woning een plaats is om sociale contacten te onderhouden, samen dingen te delen en 

tijd te hebben voor elkaar. 

 

- Kenmerkend gedrag van de starter is vooral het uithuizig zijn en een hedonistische levensstijl. Een 

belangrijk deel van het discretionair inkomen gaat op aan vakanties, reizen en vrijetijdsactiviteiten als 

lunchen in de stad en een concert bezoeken . De woning fungeert voornamelijk als uitvalsbasis. Starters 

hebben vooral contacten in openbare ontmoetingsplekken als bioscopen, discotheken en vooral cafés. 

De starter heeft ook wel een „techno‟-levensstijl, waarbij technologie achteloos in het gedrag wordt 

ingepast, maar waarbij dezelfde technologie dit gedrag en de context daarvan tevens beïnvloedt. 

Telewerken, telewinkelen, telebankieren en televergaderen zijn nieuwe ontwikkelingen waarmee starters 

steeds meer te maken hebben.  
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Margot – 26 jaar – tijdelijk horeca bedrijfsleidster – 
Utrecht:  
‘Ik was het studentenhuis helemaal zat. Vijf jaar heb 
ik met heel veel plezier in een leuk vrouwenhuis 
gewoond. Ik woonde met twee clubgenootjes en 
twee andere meiden. Maar écht je eigen plekje 
hebben is zo heerlijk. Geen rommel, altijd je was 
kunnen doen, enzovoorts.’ 
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7 CASUS: LOCATIE BRILJANTLAAN 3-5, ROTSOORD, UTRECHT 

 

Bij elke locatie die Jebber ontwikkelt, gaat Jebber om te beginnen na of dit een plek is waar starters graag wonen. 

Jebber brengt alle ruimtelijke kwaliteiten die er op en rondom de locatie aanwezig zijn in kaart. De ruimtelijke 

kwaliteiten zijn het uitgangspunt en het toetsingskader voor plannen. Zoals in paragraaf 2.9 naar voren is 

gekomen, kan ruimtelijke kwaliteit uitgesplitst worden naar: belevingswaarde, gebruikswaarde en 

toekomstwaarde. Aan de hand van de gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde komen in dit 

hoofdstuk een aantal sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van Rotsoord aan het licht. Op basis van 

locatiegebonden woonwensen ontwikkelt Jebber het woonproduct (meestal een mix van functies) in een passend 

concept. Jebber wil locatie De Boo op Rotsoord transformeren tot een levendig gebied met starterswoningen en 

creatieve bedrijvigheid. 

 

Rotsoord ligt aan de zuidpunt van de binnenstad  en is één van de laatste binnenstedelijke bedrijventerreinen in 

Utrecht. De locatie herbergt zo‟n 20 bedrijven, met een grote diversiteit. Naast deze bedrijven zijn er ook een 

politiebureau, popcentrum (Tivoli de Helling) en een groengebied met o.a. volkstuinen gevestigd. Rotsoord kent 

een aantal monumentale gebouwen waaronder de meubelfabriek Pastoe en een watertoren. Rotsoord heeft de 

potentie van een bijzonder gebied met een menging van functies, waarbij de culturele functie een belangrijke rol 

gaat vervullen. Rotsoord is een gebied dat bij verschillende partijen (opnieuw) interesse heeft gewekt (in 

paragraaf 3.3 zijn kaarten en foto‟s van het gebied opgenomen). De gemeente Utrecht is in 2010 eigenaar 

geworden van de monumentale watertoren aan het Heuveloord en wil graag een herbestemming van deze 

watertoren realiseren. Deze herbestemming is een van de eerste tastbare projecten op het gebied van industrieel 

erfgoed in Rotsoord (Gemeente Utrecht, 2011). Medio juni 2010 heeft woningbouwcorporatie Mitros 59 woningen 

voor de sociale huur opgeleverd op de kruising van de Briljantlaan en de Diamantweg. Op het oude ROC-terrein 

aan de Vaartsche Rijn bouwt Kompaan Vastgoed B.V. uit Amersfoort twee appartementencomplexen onder de 

naam Vaartsche Compagnie. En tussen de Vaartsestraat en de Pelikaanstraat komt een nieuwe halte voor bus 

en trein; Utrecht Vaartsche Rijn. De halte wordt de verbinding tussen Rotsoord en de binnenstad. In de 

onderdoorgang van deze spoorlijn zijn winkels, ateliers, een fietsenstalling en een autoparkeerplaats met 210 

parkeerplaatsen gepland. De bouw  start in 2010 en heeft een doorlooptijd tot en met 2015 (Gemeente Utrecht, 

2011).  

 

Figuur 34: Plattegrond Rotsoord naar functie 2010. 

 
Bron: Projectgroep Hutspot, 2010. 

 

Overheidsinstelling  
1. Politie  
3. Brandweer  
 
Maatschappelijke instelling  
16. Kinderboerderij Nieuw Rotsoord  
28. Stichting Vogelopvang  
29. Volkstuinvereniging Briljant  
 
Onderwijs  
26. Het Rotsoord- Speciaal Onderwijs  
 
Culturele instelling  
4. Tivoli – de helling  
14. Stichting Utrecht Biënnale  
 
Bedrijvigheid  
2. Auto Boll Citroën garage  
12. Tankstation en wasstraat Tamoil  
13. Toonkamer *  
20. Hovercraft ideas, identity & internet  
21. DR trading - Coffee  
22. Autoschade Sham  
23. Rekelproducties  
24. Handelsonderneming F. Van Dop  
 

 

Kleine industrie  
6. Glasgroep Spliet en de Waal  
7. Witteveen installatietechniek*  
15. Pastoe*  
 
ZZP’er  
9. Enrico Zeefdruk en English Upside Down  
17. Crewworks, the art of action  
 
Harley Davidson motorclub  
19. Clubhuis  
 
Wonen  
8. Particuliere woonhuizen aan het water*  
18. Vila Staatsen*  
27. Wooncomplex: „De Steenhouwer‟ 
woningcorporatie Mitros 
 
Nieuwe bestemming  
5. Jebber - woningbouw  
10. Matthijssen Metaal  
11. Watertoren Heuveloord*  
25. Rotsoord v.o.f. - woningbouw*  
 
* Aangemerkt als monumenten en waardevolle 
bebouwing(Gemeente 2005) 
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7.1 Gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde 

 

Jebber wil de gebruikswaarde van Rotsoord vermeerderen, de belevingswaarde verhogen en de toekomstwaarde 

vergroten.  

 

7.1.1 Gebruikswaarde  

De gebruikswaarde heeft betrekking op de functionele geschiktheid en de bereikbaarheid van het gebied. Het treft 

voornamelijk de nieuwe bewoners van het gebied, starters, en bewoners van de omliggende buurten. Van een 

hoge gebruikswaarde is volgens de Nota Ruimte sprake indien een ruimte op een veilige manier kan worden 

gebruikt voor verschillende functies, zoals wonen en werken, maar ook recreatie en vervoer (VROM, 2006). Van 

belang is dat de functies elkaar niet hinderen, zij elkaar zelfs versterken en dat zij goed toegankelijk zijn.  

 

Uit de verschillende interviews is gebleken dat de woning voor starters  als uitvalsbasis fungeert en dat starters 

zich voornamelijk op de fiets en door middel van het openbaar vervoer verplaatsen. Dat wil zeggen dat de woning 

vaak het punt is van waaruit men een actie onderneemt. Door de ontwikkeling van de RSS-halte Vaartsche Rijn 

wordt Rotsoord beter bereikbaar. Het voor- en natransport bij het gebruik van het openbaar vervoer omvat vaak 

een groot deel van de totale reistijd. De kleine afstand tussen het nieuwe station en Briljantlaan 3-5 maakt de 

locatie voor starters zeer aantrekkelijk.  

 

Het parkeren rondom Briljantlaan 3-5 is onbetaald en  vindt plaats op de openbare weg en op eigen terrein. Mede 

door de beperkte openbare ruimte en extra parkeerdruk vanwege de invoering  van betaald parkeren in de 

omliggende gebieden heeft het gebied te maken met een zeer groot parkeerprobleem. Het merendeel van de 

starters heeft geen auto, hierdoor legt deze doelgroep weinig beslag op de openbare ruimte en kan de 

parkeernorm omlaag. Volgens de „partiële herijking parkeernormen gemeente Utrecht‟ (2008) geldt de 

onderstaande tabel wat betreft parkeernormen voor wonen in de centrale stad: 

 

Figuur 35 : Overzichtstabel herijking parkeernormen 7 juli 2008 – norm inclusief bezoekersparkeren 

Functie wonen Min. Max. 

Koop 50-70 m² en huur 40-90 m² 1,1 1,2 

Koop tot 50 m² en huur tot 40 m ² 0,5 0,8 

Bron: Gemeente Utrecht (b), 2008. 

 

Bij deze parkeernormen wordt echter geen rekening gehouden met doelgroepen. Voor studenten ligt de 

parkeernorm bij min. 0,2 en max. 0,6. Bij city campus Max in Utrecht is een parkeernorm van 0,25 gehanteerd, 

deze parkeerplaats staat echter grotendeels leeg. Dit complex omvat een combinatie van starters en studenten. 

Gezien de ligging van Rotsoord nabij het centrum, de aanleg van een nieuw station en het verplaatsinggedrag 

van starters zou een parkeernorm van 0,5 voldoende zijn. Daarnaast zal flankerend beleid in de vorm van betaald 

parkeren en hogere parkeertarieven het mobiliteitsgedrag van starters en bezoekers beïnvloeden.   

 

De gebruikswaarde heeft ook te maken  met de beschikbaarheid van voorzieningen. Verscheidene geïnterviewde 

starters benadrukten het belang van winkels in de buurt voor het doen van dagelijkse boodschappen. Het 

winkelgebied Smaragdplein gelegen in Tolsteeg lijkt hier goed in te voorzien.  

 

P: ‘Rotsoord. Ja, daar zou ik graag willen wonen. Ik heb drie jaar op de Jutfaseweg gewoond en dat beviel 

mij uitstekend. In de zomer loop je zo naar Ledig Erf. Daarnaast is het niet ver van het station, op het 

Smaragdplein vind je de nodige winkels op loopafstand.’ 

 

7.1.2 Belevingswaarde 

Belevingswaarde draait om identiteit, authenticiteit, diversiteit, herkenbaarheid en schoonheid. Eerder is naar 

voren gekomen dat dit een zeer belangrijke waarde voor de starter is.  De Pastoefabriek, het Dutch Design 

Center, de watertoren en de ligging aan de Vaartsche Rijn zijn kwaliteiten van het gebied die te maken hebben 

met de belevingswaarde. Door de ligging aan het water en de aanwezigheid van vele functies heeft het gebied 

een pluriform karakter, dit vindt de starter aantrekkelijk. Bebouwing en open ruimten wisselen elkaar op 

ongeordende wijze af. 
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In de gemeentelijke Visie Rotsoord (2006) wordt de ambitie uitgesproken om culturele bedrijvigheid te stimuleren 

in Rotsoord. Thematisering van identiteit leidt tot belevenis en verbondenheid. Starters en creatieven gaan goed 

samen. De creatieve klasse verenigt de paradoxale combinatie van een calvinistisch arbeidsethos en een 

hedonistische levensstijl. De creatieve klasse maakt net als de starter veel gebruik van sociale 

ontmoetingsplaatsen buiten de woning. Starters hechten veel waarde aan horecagelegenheden. In de huidige 

situatie is hier weinig sprake van, dit is nadelig voor zowel de belevingswaarde als de gebruikswaarde van het 

gebied. Bewoners van de aangrenzende buurten als Tolsteeg geven ook aan dat zij horecagelegenheden missen 

in de nabijheid (Projectgroep Hutspot, 2010).  

 

 N: ‘Ik ga weleens naar Tivoli, dus ik weet over welk gebied we het hebben. Ja, prima locatie. Rondom 

Tivoli mis ik wel andere horecagelegenheden. Soms spreken we met vrienden direct af bij Tivoli, maar dan 

kun je niet ergens in de buurt gemakkelijk een drankje doen.’ 

 

Rotsoord kent diverse functies maar heeft ook nog steeds zijn oorspronkelijke industriefunctie behouden. Deze 

industrie is langzaam aan het wegtrekken en maakt plaats voor nieuwe invullingen. Dit biedt enerzijds kansen, 

anderzijds is dit ook een gevaar. Juist een laagdrempelig, rommelig en informeel karakter geeft Rotsoord haar 

aantrekkingskracht. Dit is vaak het leefklimaat waar creatieven op af komen, daarom is ruimte laten voor 

spontaniteit belangrijk. 

 

7.1.3 Toekomstwaarde 

 Duurzaamheid, aanpasbaarheid en beheersbaarheid behoren tot de  toekomstwaarde van het gebied. Door de 

groei die Utrecht doormaakt is de druk op de historische binnenstad en bestaande voorzieningen onhoudbaar en 

zijn aanvullende bijzondere locaties nodig. De ligging net ten zuiden van de binnenstad biedt goede 

mogelijkheden om de 'overloop' uit de binnenstad in Rotsoord te organiseren. 

 

Rotsoord is één van de locaties die onderdeel uitmaken van het Dynamisch Stedelijk Masterplan (Gemeente 

Utrecht, 2011). Dit plan bestaat uit een ontwikkelingsstrategie voor een aantal binnenstedelijke 

„herontwikkelingsgebieden‟ in Utrecht. De gemeente ziet potentie in Rotsoord; het kan beter benut worden dan 

op dit moment gebeurt. De doelgroep starters is uitermate geschikt voor binnenstedelijk bouwen. Het inzetten 

op starters sluit daarnaast aan bij de ambities van Utrecht als Stad van Kennis en Cultuur.  

 

Onder de noemer „Hoograven in de lift‟ zetten de gemeente, bewoners en maatschappelijke organisaties zich in 

om van Hoograven een krachtwijk te maken (Gemeente Utrecht, 2008). Eén van de doelstelling van Hoograven 

In De Lift is het versterken van de sociaaleconomische positie van bewoners. Het stedenbouwkundig plan van 

Jebber omvat de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw of bedrijfsunits , dit bevordert de werkgelegenheid in 

Hoograven. Een tweede doelstelling van Hoograven In De Lift is meer interactie tussen bewoners tot stand 

brengen. In de planvorming van Jebber staan een aantal punten omschreven die ontmoeting uitlokken en 

stimuleren, zoals onder andere horecagelegenheden, ateliers, en groenvoorziening. 

 

J: ‘Rotsoord ken ik. Voor een vak van de universiteit hadden we ooit een bijeenkomst in de Pastoefabriek. 

Mooie showroom, origineel gebouw, echte design meubels. Over dat gebied.. tja ik ken het niet zo heel 

goed, maar het zou een mooie transformatie kunnen doornaken. Het ligt aan het water, relatief dichtbij het 

centrum. Wel een uitdaging voor Jebber. Volgens mij zit er nu nog best wat industrie. Het trekt nog niet 

veel mensen.’ 

 

Bij gebiedsontwikkeling gaat het onder meer om waardecreatie. Wanneer de kwaliteit van het gebied toeneemt, 

kan de starter profiteren van positieve waardeontwikkeling. Deze factor kan interessant zijn voor het kopen van 

een woning op Rotsoord. 

 

G: ‘Rotsoord zegt me niks. Hoograven en Tolsteeg ook niet. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik pas een jaar 

in Utrecht woon en moeite heb met namen. En Tivoli of Ledig Erf? Ook niet. Ik zal het op de kaart 

aanwijzen.’ 

 

Jebber zal sterk moeten inzetten op de naamsbekendheid van het gebied. Tijdelijke functies, een pakkende 

projectnaam en  „branding‟ zijn belangrijke middelen om het gebied meer bekendheid te geven.   
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7.2 Conclusie 

 

- Uit het onderzoek is gebleken dat voornamelijk de belevingswaarde een belangrijke rol speelt voor 

starters. De gebruikswaarde van de woning en de woonomgeving speelt een minder grote rol evenals de 

toekomstwaarde. De starter zoekt een woning voor gemiddeld vier jaar. De toekomstwaarde kan wel een 

interessante factor zijn bij het kopen van een woning, op deze manier kan de starter profiteren van een 

positieve waardeontwikkeling. 

 

- Rotsoord sluit op verschillende manieren aan bij de doelgroep starters. Het ligt gunstig ten opzichte van 

het centrum en de dagelijkse winkelvoorzieningen zijn op loopafstand. Rotsoord heeft echter ook te 

maken met  een gebrek aan ontmoetingsruimten en levendigheid. Hier zal Jebber sterk op moeten 

inzetten.  

 
- Momenteel kampt Rotsoord met een groot parkeerprobleem. Starters maken veel gebruik van het 

openbaar vervoer en de fiets, en leggen daardoor weinig druk op de openbare ruimte. De aanleg van het 

nieuwe station Vaartsche Rijn en het invoeren van betaald parkeren stimuleren tevens het gebruik 

maken van het openbaar vervoer. De parkeernorm van 1,1 kan omlaag naar 0,5. 

 

- In de gemeentelijke Visie Rotsoord (2006) wordt de ambitie uitgesproken om creatieve bedrijvigheid te 

stimuleren in Rotsoord. De bestemming creatieve bedrijvigheid sluit goed aan bij jonge starters. 

Creatieve bedrijvigheid versterkt de levendigheid in het gebied en bekrachtigt de naamsbekendheid 

onder en voor starters. Daarnaast heeft de creatieve klasse over het algemeen net als starters een 

hedonistische levensstijl.  

 
Wat betreft woningbouw is de verandering ingezet in Rotsoord, maar de creatieve bedrijvigheid blijft 

vooralsnog achter. Om creatieve bedrijvigheid naar Rotsoord te trekken, zijn „smaakmakers‟ nodig die 

fungeren als motor. Het aanbieden van start-up locaties waar een cluster van creatieve ondernemingen 

kan starten, kan ondernemerschap bevorderen. Het wegtrekken van industrie in Rotsoord is enerzijds 

een kans, anderzijds een gevaar. Creatieve bedrijvigheid wordt vaak aangetrokken door een 

laagdrempelig, rommelig en informeel karakter. Ruimte open laten voor spontaniteit is belangrijk. 

 
- Jebber zet sterk in op tijdelijke functies en de naamsbekendheid van het gebied. Tijdelijke functies 

maken deel uit van de ontwikkelingstrategie van Jebber. In maart is Jebber zelf verhuisd naar Rotsoord. 

Samen met DDK (een bureau voor communicatie, pr, media en marketing), THONET (een bekend 

meubelmerk dat klassieke en nieuwe designmeubels produceert) en LE:EN (een restaurant) wil Jebber 

als inspirator fungeren. Het laat zien dat er veranderingen plaatsvinden, het benut waardevolle 

symbolische elementen en voegt beleving en ervaring toe. Dit is voor Rotsoord erg belangrijk. Niet 

alleen voor bekendheid onder starters, potentiële bewoners en ondernemers, maar ook voor draagvlak 

in de buurt.   
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Murat – 28 jaar – junior jurist – Utrecht:  
‘Ja, ik woon al vrij lang in dit studentenhuis, maar ik heb het 
hier prima. Ik ben toch niet veel thuis, ik heb een leuke band 
met mijn huisgenoten en de huur  is in verhouding met mijn 
inkomen laag. Op deze manier kan ik een beetje sparen.’ 
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SAMENVATTING 

 

Het vasthouden van starters is cruciaal voor de vitaliteit van een stadsregio. De gemeente Utrecht wil zich 

onderscheiden met de pijlers kennis en cultuur en noemt starters als belangrijke aandachtsgroep in het 

Collegeprogramma 2010-2014 en in de Woonvisie 2009-2019. De gemeente Utrecht kampt met een kamertekort, 

stagnatie in de doorstroming en vele scheefwoners. Voor een sociale huurwoning is de wachttijd opgelopen tot 

meer dan acht jaar, er is vrijwel geen aanbod in het middeldure huursegment en de afstand tot de koopmarkt is 

voor de starter vaak te groot. Vooral nu in januari 2011 de NHG-normen voor berekening van de maximale 

hypotheek zijn aangescherpt en de „€ 33.000 grens‟ geldt voor een sociale huurwoning, staan starters op de 

woningmarkt terecht hoog op de politieke agenda van de gemeente.  

 

Jebber, een dochterbedrijf van de Utrechtse woningcorporaties Mitros en SSH, realiseert huur- en koopwoningen 

voor starters. Momenteel ligt de prioriteit van Jebber bij de stad Utrecht. Naast de woning is voor Jebber de 

woonomgeving belangrijk. Jebber streeft naar een goede aansluiting van vraag en aanbod om leegstand te 

voorkomen en een goed rendement te behalen. Om deze doelen te bereiken, is het belangrijk zicht te hebben op 

de specifieke kenmerken van de doelgroep starters, het verhuisgedrag van de starter, de voorkeuren en de wijze 

waarop starters afwegingen in hun woongedrag maken. 

 

 

 

 

 

Kwantitatieve data zijn in dit onderzoek verzameld door middel van een online enquête gekoppeld aan de website 

van Jebber met 545 respondenten. De respondenten van de enquête zijn representatief voor alle inschrijvingen 

van Jebber, maar niet voor alle woningzoekende starters in de gemeente Utrecht. Het betreft voornamelijk jonge, 

hoogopgeleide starters. Kwalitatief onderzoek heeft plaatsgevonden door een focusgroep en tien diepte-

interviews met starters in Utrecht-stad.   

 

Dé starter bestaat niet, starters vormen een diverse groep mensen, met verschillende perspectieven en wensen. 

Voor Jebber ligt de eerste focus op de kansrijke starter. Onder kansrijke starter verstaat Jebber een jong één- of 

tweepersoonshuishouden dat sinds korte tijd werkzaam is op de arbeidsmarkt met een recent afgeronde hbo of 

universitaire studie. In de leeftijdscategorie van circa 20 tot 30 jaar met een bruto jaarinkomen tussen de 

€30.000,- en €50.000,- per huishouden.  

 

Het individuele verhuisgedrag van starters is te verklaren vanuit de positie die huishoudens innemen in de 

levensloop. De levensfase van de starter wordt gekenmerkt door een relatief snelle opeenvolging van 

veranderingen in de publieke en private levenssfeer. De positie die de starter inneemt op de verschillende 

levensloopcarrières is van invloed op zijn/haar woonwensen. Wanneer carrières stabiel worden, hoeft de 

wooncarrière minder flexibiliteit te bieden en gaan starters commitments aan. Verhuizen is nooit een doel op zich, 

maar altijd een manier om een ander doel te bereiken. Menselijk gedrag, waaronder woongedrag, is doelgericht 

en waarden georiënteerd. De waarden die een starter over het algemeen nastreeft zijn; autonomie, stimulatie en 

verwantschap.  

 

Autonomie heeft te maken met zelfstandigheid, onafhankelijkheid en vrijheid. De starter wil niet meer wonen in 

een gedeelde woning met huisgenoten. Vrijheid heeft voor de starter vooral te maken met financiële vrijheid en 

flexibiliteit. 62,9 procent van de respondenten in het onderzoek heeft een voorkeur voor huren. Het kopen van 

een woning kan problemen opleveren voor de beweeglijkheid van een starter. 

 

Stimulatie heeft betrekking op uitdaging en afwisseling. Deze waarde bepaalt vooral de locatievoorkeur voor de 

starter. 68,1 procent van de respondenten heeft een voorkeur voor een centrumstedelijke locatie. Een 

centrumstedelijke woonomgeving kenmerkt zich door een hoog voorzieningenniveau. Door een grote concentratie 

van verschillende voorzieningen is er veel te doen en dat geeft het centrum een levendig karakter. Ook geven 

starters aan dat door in het centrum te wonen zij verschillende activiteiten gemakkelijk kunnen combineren, zoals 

werk, boodschappen en hobby‟s. Starters met een stedelijke woonvoorkeur zetten sterker in op kwaliteit 

(afwerkingniveau van de woning en voorzieningen in de woonomgeving) en nemen genoegen met minder 

kwantiteit (oppervlakte van de woning). 

De doelstelling van dit onderzoek is; inzicht bieden in de achterliggende waarden die bepalend zijn voor het 

gebruik en de beleving van de woning en de directe woonomgeving door de starter. 
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De derde waarde is verwantschap. Verwantschap draait voornamelijk om sociale contacten, met andere woorden 

het onderhouden van een netwerk. Sociale contacten onderhoudt de starter voornamelijk door digitale 

communicatie. Ontmoetingen vinden veel plaats in openbare ontmoetingsplaatsen. 

 

Betaalbaarheid en locatie zijn de twee overwegingen die de grootste invloed hebben op de woonwensen van een 

starter. De levensfase van de starter wordt vaak gekenmerkt door een laag aanvangssalaris en een tijdelijk 

arbeidscontract, maar ook door een sterke inkomensgroei in een relatief kort tijdsbestek. Multifunctionaliteit en 

levendigheid zijn de omgevingskenmerken die een woonlocatie aantrekkelijk maken voor de starter.  

 

Door de grote vraag naar betaalbare starterswoningen en het geringe aanbod is de keuzeruimte van starters in 

Utrecht klein. Jebber wil de keuzeruimte van de starter vergroten door  nieuwe woningen toe te voegen aan de 

Utrechtse woningvoorraad. De eerste locatie Briljantlaan 3-5 op Rotsoord is uitermate geschikt voor starters. Dit 

gebied ligt dicht tegen de binnenstad aan. Momenteel heeft het gebied  te kampen met groot parkeerprobleem, 

de starter is echter een doelgroep die weinig beslag legt op de openbare ruimte door zijn verplaatsingsgedrag dat 

kenmerkt door gebruik van fiets en openbaar vervoer. In de gemeentelijke Visie Rotsoord (2006) wordt de ambitie 

uitgesproken om creatieve bedrijvigheid te stimuleren in Rotsoord. Creatieven gaan goed samen met jonge 

starters, zij hebben beiden een hedonistische levensstijl.  

 

De overdrachtsbelasting belemmert de flexibiliteit van starters. Een algemene aanbeveling is een verlenging van 

de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters tot vijf jaar. Dit bevordert doorstroming. 

  

Jebber zou meer onderzoek kunnen doen naar de financiële mogelijkheden van de starter en passende 

financieringsmogelijkheden kunnen aanreiken die de bereikbaarheid van de woningen vergroten. De toepassing 

van tussenvormen van huur en koop kan eveneens een bijdrage leveren aan de doorstroming op de huurmarkt 

en een impuls geven aan de verkoop van woningen.  

 

De gemeente Utrecht zet momenteel sterk in op binnenstedelijk bouwen en de transformatie van een aantal 

herontwikkelingslocaties. Hierbij zou de gemeente meer aandacht moeten schenken aan starters. De starter is 

een doelgroep die goed aansluit bij binnenstedelijk bouwen in hoge dichtheden. Daarnaast kan de parkeernorm 

bij binnenstedelijk bouwen omlaag voor de doelgroep starters.  

 

In de planontwikkeling van projecten zal Jebber veel aandacht moeten besteden aan fiets-parkeren.  

 

Imago, branding, ontmoetingsplekken, beleving en tijdelijke functies maken onderdeel uit van de 

ontwikkelingsstrategie van Jebber. Wat betreft Briljantlaan 3-5 op Rotsoord heeft Jebber een aantal goede 

stappen gezet, maar zal nog meer aandacht besteed moeten worden aan het publieke karakter van tijdelijke 

functies.  
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Esther – 24 jaar – verpleegkundige – Utrecht: 
‘Een leuke lunchroom in de directe woonomgeving vind 
ik zeker een toegevoegde waarde. Ik ga graag met 
vriendinnen een kop koffie drinken of lunchen met m’n 
moeder.’ 
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Timo – 24 jaar – grafisch vormgever – Utrecht: 
‘Vorige week heb ik een vriend helpen verhuizen en gisteren 
liet een collega foto’s zien van zijn nieuwe appartement. Op 

zulke momenten denk ik, dat wil ik ook!’ 
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BIJLAGE 1 - METHODOLOGIE 
 

In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek besproken. Onderzoek heeft altijd te maken met een beperkte 

tijd, waardoor belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. In deze methodologie worden keuzes onderbouwd en 

wordt dieper in gegaan op de opzet van het onderzoek en de onderzoeksmethoden. 

 

1.1 Het meten van woonwensen 

 

Jaarlijks gaan er heel wat opdrachten de deur uit bij gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars om de 

woningmarkt en de woningbehoeften in kaart te brengen. De bedoeling is om op basis van de 

onderzoeksresultaten meer zicht te krijgen op het functioneren van de lokale woningmarkt. Soms algemeen, 

soms gericht op de bestemming van een specifieke bouwlocatie en doelgroep. Er bestaat een spanningsveld 

tussen de ontwikkelingen op de woningmarkt en de ontwikkelingen van de verzorgingsstaat, het milieubeleid, de 

ruimtelijke ordening in het algemeen en het verstedelijkingsbeleid in het bijzonder. Op de woningmarkten in 

Europa, zo ook in Nederland, trekken overheden zich terug en wordt steeds meer overgelaten aan de markt. 

Deze trend „meer markt‟ leidt tot meer aandacht voor de prijsvorming in de koopsector, voor de herverdeling van 

de risico‟s op de woningmarkt tussen overheid, commerciële marktpartijen, woningcorporaties en tot meer 

aandacht voor de toegenomen invloed van de conjunctuur op het wonen (OBT, 2008) Onder het motto „meten is 

weten‟ krijgen onderzoeksbureaus opdracht na opdracht om de werkelijkheid op de woningmarkt van het moment 

in kaart te brengen. Er is een overvloed aan verschillende cijfers beschikbaar op het gebied van wonen. Na WOII 

was er schaarste op de woningmarkt. De informatiebehoefte was daarom vooral gericht op de kwantitatieve 

vraag. Daar werd onder andere in voorzien door de Woningbehoeftenonderzoeken (WBO‟s). In 2006 werd het 

woningbehoeftenonderzoek (WBO) omgevormd tot het Woononderzoek Nederland (WoON). In de traditionele 

onderzoeken werd aan woningzoekenden per afzonderlijk aspect gevraagd om hun wensen aan te geven: door 

de scores op de verschillende aspecten te verreken ontstond vervolgens het totaalbeeld van de gewenste 

woning. Deze werkwijze levert een bruikbaar overzicht van woonwensen, maar weinig tot geen inzicht in hoe dit 

eindbeeld tot stand komt. Met de traditionele informatie kon bijvoorbeeld niet worden bepaald welke aspecten 

belangrijker en minder belangrijk werden gevonden, en waarom. De context is veranderd, de woningmarkt is 

veranderd. De kwaliteitsvraag is veel belangrijker geworden. Projectontwikkelaars als Jebber hechten veel 

waarde aan onderzoeksmethoden die meer inzicht geven in de achtergronden van de wensen van 

woonconsumenten. In deze context zijn er twee belangrijke facetten te onderscheiden: 

1. De compositionele en conjuncte benaderingen voor het meten van woonvoorkeuren; 

2. De stated en revealed voorkeuren.  

In compositionele benaderingen worden woonvoorkeuren gemeten door voor elk woningkenmerk afzonderlijk te 

bepalen hoe mensen dit kenmerk beoordelen. Vervolgens worden deze afzonderlijke beoordelingen in een 

rekenregel samengevoegd tot een totale beoordeling van een woning. In een conjuncte benadering wordt de 

respondent gevraagd te kiezen tussen totaalpakketten, woonprofielen. Revealed voorkeuren zijn gebaseerd op 

daadwerkelijke woningkeuzes; woonvoorkeuren van mensen worden afgeleid van hun woningkeuzes nadat deze 

keuzes daadwerkelijk zijn gemaakt. Stated voorkeuren zijn uitdrukkingen van een evaluatie wanneer er nog een 

keuze moet worden gemaakt. In dit onderzoek betreft het voornamelijk stated voorkeuren.  

 

1.2 Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden 

 

In dit onderzoek wordt naar antwoorden op de eerder geformuleerde onderzoeksvragen gezocht door middel van 

een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Op deze manier worden representatieve 

cijfers versterkt door beschrijvende uitkomsten en andersom. 

 

Kwantitatieve data worden in dit onderzoek verzameld door middel van een online enquête gekoppeld aan de 

website van Jebber. Voor de kwalitatieve dataverzameling is gekozen voor een focusgroep en één op één 

gesprekken met starters aan de hand van een topiclijst, ofwel half gestructureerde interviews. In het algemeen is 

een focusgroep een samengestelde groep, bestaande uit 7 tot 10 deelnemers die een zorgvuldig geplande 

discussie voeren over hun ideeën, motieven, belangen en denkwijze omtrent een omschreven aandachtsgebied. 

Het is een onderzoektechniek, waarmee door groepsinteractie data wordt verzameld over onderwerpen/thema‟s 

die  een moderator aanreikt. Het gaat om het gesprek tussen de deelnemers. Het doel van een focusgroep is 

inzicht  te verkrijgen in het gedrag en de manier van leven van starters, het waarom en de motivatie van starters 

rond woonwensen. 
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Belangrijke voordelen van individuele interviews zijn de rijke, complexe gegevens die ze kunnen opleveren en het 

private karakter van het gesprek. Door enkel een topiclijst, een lijst van de te bevragen hoofd- en subthema‟s, 

vooraf op te stellen, is getracht optimaal in te spelen op de antwoorden van de starters. Deze topiclijst evenals het 

programma van de focusgroep zijn opgesteld aan de hand van de bevindingen uit de literatuurstudie en een 

brainstorm met het Jebber-team. De interviews moeten de enquête bekrachtigen. De brainstorm met het Jebber-

team brengt enkele inzichtelijke bevindingen en verwachtingen aan het licht wat betreft de woonwensen en de 

leefstijl van de starter. Deze ervaringen zijn gebruikt als aanvulling op de literatuur en opgenomen bij het 

ontwerpen van de topiclijst en het programma van de focusgroep. 

 

1.3 Onderzoeksgroep 

 

De onderzoeksgroep van dit onderzoek bestaat uit starters wonend in de gemeente Utrecht. Er moeten echter 

een aantal belangrijke opmerkingen worden geplaatst bij deze onderzoeksgroep. Het kwantitatieve onderzoek, de 

enquête, richt zich voornamelijk op starters die een woning zoeken in Utrecht-stad. Bij deze enquête kan 

nagenoeg gesteld worden dat het hier allemaal respondenten betreft die actief een woning zoeken, of in de 

toekomst verwachten een starterswoning te zoeken. Het is bij deze enquête echter onduidelijk of de respondent 

reeds starter is of nog een student is. 

 

Ook bij het kwalitatieve onderzoek heeft de focusgroep plaatsgevonden met respondenten uit Utrecht-stad. 

Respondenten die voornamelijk centrumstedelijk georiënteerd zijn. De eerste focus van Jebber ligt dan ook op 

locaties nabij het centrum in Utrecht stad. Onder deze respondenten bevonden zich zowel starters als 

toekomstige starters.  

 

Bij de kwalitatieve interviews zijn alleen starters geïnterviewd, naar verwachting hebben zij een reëler beeld van 

woonwensen dan de toekomstige starter. Om een wezenlijk beeld te schetsen van het woongedrag van de starter 

zijn zowel woningzoekende starters geïnterviewd als starters die reeds wonen in een starterswoning.  

 

Om de respondenten te bereiken, is per onderzoeksmethode gewerkt met een andere werkwijze. Het is omwille 

van de beperkte steekproef niet mogelijk om de bevindingen te veralgemenen voor de gehele populatie van 

starters in Utrecht, maar het onderzoek biedt wel een verkennend beeld. Het hoofdstuk respons en 

verantwoording gaat dieper in op de representativiteit van het onderzoek.  

 

1.4 Onderzoeksopzet 

 

Brainstorm Jebber-team 

Een deskundige invalshoek door middel van een brainstorm op 4 augustus 2010 heeft bijgedragen aan het 

construeren van dit onderzoek. Deelnemers aan de brainstorm waren Monique van Loon (directeur Jebber), 

Marieke Rippe (verkoopmanager woningbouw/marketing/ondersteuning), Oscar Kamerbeek (ontwikkelaar 

Mitros), Richard Goldsweer (verhuurmedewerker SSH), Thomas Bouyeure en Bart Mijnster (Echte Schippers: 

conceptmanagement creatieve industrie). Deze brainstorm ging over „wie is de starter‟,  de doelstellingen van 

Jebber en het Jebber-concept. Als concrete casus werd de locatie op Rotsoord aan de Briljantlaan 3-5 in Utrecht 

genomen, waarvoor Jebber bezig is met de eerste ideevorming. 

 

Aan de hand van deze brainstormsessie heeft Jebber een aantal keywords geformuleerd die de levensfase van 

de starter karakteriseren. Dit zijn onder andere jong, mobiel, onafhankelijk, ontplooien, ambities en verkennen. De 

uitkomst van deze brainstorm heeft uitgemond in twee moodboards (zie bijlagen I). De locatie Rotsoord aan de 

Briljantlaan 3-5 is meegenomen als topic in de focusgroep en wordt in hoofdstuk acht in de data-analyse van dit 

onderzoek besproken.  

 

Enquête 

De gegevens van het kwantitatieve onderzoek zijn verzameld door middel van een online enquête gekoppeld aan 

de website van Jebber. Wanneer een starter zich inschrijft bij Jebber als woningzoekende krijgt de starter vijf 

vragen die ingaan op de persoonlijke gegevens van de starter, de voorkeur voor een huur- of koopwoning en de 

gewenste prijsklasse, het opleidingsniveau van de starter, de huidige woonsituatie van de starter en het aantal 

personen waar de starter een woning voor zoekt. Inschrijven bij Jebber is kosteloos en zonder verplichtingen, de 
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vijf vragen zijn echter wel noodzakelijk voor een volledige inschrijving. Aan het einde van de inschrijving stelt 

Jebber de vraag of de starter mee wilt werken aan een online enquête. Deze enquête bestaat uit elf vragen, 

waarin enkele vragen zijn opgedeeld in een aantal deelvragen. Bij veel vragen in de enquête zijn de 

antwoordmogelijkheden al gegeven en gaat het om gesloten vragen. Dit is gedaan omdat enkele 

eisen/mogelijkheden al bekend zijn bij Jebber. Daarnaast zijn de gegevens op deze manier beter te analyseren. 

Een voorbeeld hiervan is de gekozen afbakening van het aantal gewenste kamers en de oppervlakte van de 

starterswoning. Een groot deel van de vragen richt zich op een rangorde. Deze rangorde telt vijf categorieën van 

zeer onbelangrijk tot zeer belangrijk, oftewel er is gebruik gemaakt van een ordinale meetschaal. Hierin kan 

worden aangegeven wat men vindt van een bepaald kenmerk of eigenschap van een starterswoning (in bijlage II 

is de enquête opgenomen). 

De output van de online enquête is via het onderhoudssysteem Content Management System van de website van 

Jebber verkregen. In Exel is het bestand nagekeken op dubbele cases, extreme uitschieters en „missing values‟. 

Dit bestand is omgezet in een SPSS 18.0 bestand waarbij de namen van de variabelen waar nodig zijn veranderd 

of toegevoegd. De values en labels zijn beschreven in de variable view. Er zijn in totaal 549 respondenten die de 

enquête hebben ingevuld. Dit aantal is gecorrigeerd met vier enquêtes, waardoor 545 bruikbare enquêtes over 

bleven voor het uitvoeren van het onderzoek.  

 

Diepte-interviews en operationalisatie 

In dit onderzoek sprake van tien diepte-interviews met starters in Utrecht-stad. Deze starters kenden elkaar niet 

en zijn benaderd vanuit verschillende kanalen. De gesprekken zijn allen door middel van dictafoon opgenomen 

om later nogmaals te kunnen beluisteren, daarnaast zijn tijdens de gesprekken aantekeningen gemaakt en is een 

kort compact invulschema bijgehouden. De gemiddelde tijd van de gesprekken is afgerond een uur en tien 

minuten. In de bijlage is een schema opgenomen met enkele persoonskenmerken van de geïnterviewden.  

 

Voorafgaande aan de interviews is zoals eerder aangegeven een topiclijst vastgesteld. De begrippen en van 

conceptueel model en de hypothesen moeten meetbaar worden gemaakt. Dit meetbaar maken van concepten is 

het operationaliseren waarbij verschillende indicatoren worden ontwikkeld. Van belang bij de operationalisatie zijn 

validiteit en betrouwbaarheid. Validiteit richt zich op de vraag ´meten de indicatoren datgene wat ik wil meten?´ 

Betrouwbaarheid heeft betrekking op de vraag ´in hoeverre de metingen zonder fouten of verstoringen zijn?´. 

Hieronder volgen de opgestelde indicatoren voorzien van een korte toelichting voor de verschillende concepten. 

(In de bijlage is de gehele topiclijst toegevoegd). 

 

- Persoonlijke kenmerken starter: Om een beeld te krijgen van de verschillende starters zijn een aantal 

persoonskenmerken van belang. Deze komen in het diepte-interview naar voren door de topics: geslacht, leeftijd,  

opleidingsniveau, burgerlijke staat, achtergrond (opleidingsniveau) ouders, broers/zussen, fiets bezit, eigendom 

auto. 

- Levensfase en toekomstperspectieven:  Om inzicht te verschaffen in de levensfase van de starter, zijn de 

volgende onderwerpen opgesteld binnen de topiclijst: jaar van afstuderen, werksituatie, de betekenis van een 

carrière en de toekomstverwachting voor de komende drie jaar.  

- Behoeften van de starter ten aanzien van wonen:  Om te achterhalen hoe de starter wonen „doet‟ is gevraagd 

naar de betekenis van de woning, activiteiten die de starter graag in huis doet, de betekenis van de directe 

woonomgeving en activiteiten die de starter in de directe woonomgeving doet. 

- Leefstijl:  Om een algemeen beeld te schetsen van de leefstijl van starters zijn de volgende onderwerpen 

meegenomen in de interviews: betekenis van familie, betekenis van het geloof, het sociale netwerk, omschrijving 

van je weekpatroon overdag en ‟s avonds, twee hobby‟s, de betekenis van luxeproducten en de grootste jaarlijkse 

uitgavenpost. 

- Woonervaring: De woonervaring van de starter komt naar voren door de volgende onderwerpen: 

geboorteplaats, opgegroeid in, wooncarrière (aantal keren verhuisd, eigendomssituatie van het ouderlijk huis; een 

koop/huurwoning) en de huidige woonsituatie van vrienden.  

- Beschikbaarheid en toegankelijkheid: Onderwerpen die ingaan op beschikbaarheid en toegankelijkheid zijn  

residentiële stress, inschrijfsituatie op Woningnet, de wens voor een koop/huurwoning (waarbij de betekenis van 

huren en kopen ook interessant gespreksthema was). 

- Hulpbronnen: Door de starter te vragen naar het inkomen, soort werkcontract, studieschulden, gedachten 

omtrent een hypotheek en de rol van de ouders is getracht een beeld te vormen van de financiële situatie van de 

starter. De woonlasten die de starter bereid is te betalen is eveneens een belangrijk item.   
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- Woonwensen: Inzicht in de kenmerken van de gewenste starterswoning is gecreëerd door de volgende topics: 

oppervlakte, aantal kamers, buitenruimte, berging, fietsenstalling, afwerkingsniveau, gewenste voorzieningen in 

de directe omgeving en de voorkeur voor locaties. Deze onderwerpen zijn onder andere aangehaald door een 

stellingen en door te vragen naar het belang. Hierbij is met name opgelet dat de waarde van wonen met 

gelijkgestemden en gemeenschappelijke voorzieningen ook naar voren kwam. 

 

Focusgroep 

Het is van belang een focusgroep goed voor te bereiden en in kaart te brengen wat de doelstellingen zijn van een 

focusgroep. De focusgroep moest dieper ingaan op enkele onderwerpen die in de enquête en de interviews naar 

voren kwamen, met name om de interactie tussen verschillende standpunten van starters. Voorafgaande aan de 

focusgroep is een programma opgesteld, vastgesteld wie er bevraagd moest worden en zijn een aantal 

praktische zaken geregeld. Op 16 december 2010 vond de focusgorep plaats en op 25 november 2010 werd dit 

door middel van een e-mail aan 432 ingeschreven starters van Jebber kenbaar gemaakt (deze mail is bijgevoegd 

in de bijlage III). Aangezien Jebber bezig is met de eerste centrumstedelijke locatie is gekozen om de 

ingeschreven starters te benaderen met een voorkeur voor een woning in en rondom het centrum. Uiteindelijk zijn 

tien starters uitgenodigd om deel te nemen aan de focusgroep op het kantoor van Jebber. Gezien ziekte en slecht 

weer vond de focusgroep plaats met vijf starters. Het programma van de avond bestond uit een introductie met 

drie open vragen, een aantal stellingen en het beoordelen van drie plattegronden. De drie open vragen gingen 

over de kenmerken waar de starter het meeste op let bij het zoeken naar een starterswoning, de voorkeur voor 

kopen of huren en welke wijk of straat in Utrecht erg aanspreekt. Voorbeelden van de stellingen zijn 

„Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is niet belangrijk‟, „Één grote slaapkamer is prettiger dan twee kleine 

kamers‟ en „Ik wil altijd mijn eigen parkeerplek, al moet ik er extra voor betalen‟. De vragen en stellingen komen 

uitgebreid aan de orde bij de analyse in de hoofdstukken 5, 6 en 7 (in bijlage IIII het gehele vooraf opgestelde 

programma). De focusgroep duurde ongeveer twee uur en ging uitgebreid in op de betekenis van levendigheid. In 

de bijlage V is evenals van de geïnterviewden een tabel opgenomen waarin enkele persoonskenmerken van de 

deelnemers schematisch zijn weergeven.  

 

Op 6 april 2009 organiseerde Jebber reeds eerder een focusgroep met zes starters. Onder deze groep bevonden 

zich relatief „oudere‟ starters. Ter aanvulling zijn enkele bevindingen van deze focusgroep meegenomen in dit 

onderzoek. Een schema met persoonskenmerken van deze focusgroep is eveneens meegenomen in bijlage V. 
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BIJLAGE 2 - RESPONS EN VERANTWOORDING 

 
2.1 Respons enquête en nuancering van enkele groepen 

 

Zoals eerder aangegeven is de online enquête gekoppeld aan de website van Jebber. Op deze manier verifieert 

Jebber de ingeschreven starters en de mate waarin Jebber inspeelt op de wensen van de beoogde doelgroep. De 

respons waar deze analyse op gebaseerd is, betreft een periode van 25 mei 2010 tot 28 december 2010, dat is 

een tijdsbestek van zeven maanden en drie dagen. In deze maanden had Jebber nog geen concreet 

woningaanbod. Het totaal van alle ingeschreven starter bij Jebber in deze periode is 727 personen. Hiervan 

hebben 549 personen de enquête ingevuld. Na revisie bleven er 545 bruikbare enquêtes over, dat is 75% van de 

inschrijvingen van Jebber in de periode van dit onderzoek. Deze groep is bewust niet bijgeschaafd op basis van 

leeftijd (20-30jaar) op deze manier zou informatie verloren gaan.  

 

Figuur 1: Overzicht respons naar groepen 

 
Kenmerk Respons Respons- 

percentage 
Alle 
inschrijvingen 
Jebber  

Percentage alle 
inschrijvingen 
Jebber 

Man 
Vrouw 

200 
345 

36,7 
63,3 

262 
465 

36,1 
63,9 

MBO 
HBO 
WO 

  65 
165 
315 

11,9 
30,3 
57,8 

95 
202 
420 

13,1 
28,2 
58,7 

Binnen gemeente Utrecht 
Buiten gemeente Utrecht 

436 
109 

80,0 
20,0 

584 
143 

80,3 
19,7 

 

Gemiddelde leeftijd 
 
Totaal 

 

25,1 jaar 
 

545 

 
 
 

100 

 

24,9 jaar 
 

727 

 
 
 

100 
 

 

Figuur 2: Opleidingsniveau respondenten          Figuur 3: Opleidingsniveau respondenten 

 

 

 

In tabel 4.1 wordt de respons uitgesplitst naar kenmerken van de respondent. Het blijkt dat zowel absoluut als 

relatief gezien vrouwen vaker aan de enquête hebben meegewerkt dan mannen. De gemiddelde leeftijd van de 

respondenten is 25,1 jaar. Wanneer naar de leeftijdsopbouw van de respondenten wordt gekeken, wordt duidelijk 

dat met name de „jonge‟ starter heeft meegewerkt aan de enquête. Opvallend is het feit dat het merendeel van de 

respondenten een opleiding in het Wetenschappelijk Onderwijs volgt of heeft afgerond. Wanneer geslacht wordt 

opgekoppeld aan opleidingsniveau wordt duidelijk dat vrouwen met een WO-opleiding een grote uitschieter onder 

de respons is.  

 

Bron: Masterthesis Hoefnagel, 2011           Bron: Masterthesis Hoefnagel, 2011 
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Om uitspraken over deze uitschieter te doen en te zoeken naar verklaringen is allereerst gekeken of deze groep 

onder alle ingeschreven starters van Jebber eveneens zo‟n groot percentage omvat. Van alle inschrijvingen bij 

Jebber is 36,1 procent man en 63,9 procent vrouw. Van deze 727 personen heeft 58,7 procent een WO-opleiding. 

De uitkomsten van de enquête zijn zodoende presentabel voor de inschrijvingen van Jebber.  

 

2.2 Representativiteit 

 

De mate waarin de samenstelling van een steekproef een getrouwe afspiegeling vormt van de samenstelling van 

de doelgroep (populatie), is de representativiteit. In dit onderzoek is het lastig de populatie te bepalen, de 

populatie bestaat feitelijk uit alle starters die een woning zoeken in de gemeente Utrecht. Dit kunnen starters uit 

de gemeente Utrecht zijn, maar ook starters van buiten de gemeente Utrecht. Het betreft starters in de 

leeftijdgroep van circa 20 - 30 jaar, met een afgeronde opleiding en een inkomen tussen de € 30.000, - en € 

50.000, - .  

 

De eerste focus van Jebber ligt op de kansrijke Utrechtse starter. In deze paragraaf wordt gekeken in hoeverre 

het profiel van de ingeschreven starter van Jebber afwijkt van de Utrechtse starter. Door alleen de respondenten 

mee te nemen uit de gemeente Utrecht, wordt duidelijk welke groep starters Jebber aantrekt uit de gemeente 

Utrecht. Van de 545 respondenten komt 80 procent uit de gemeente Utrecht.  

 

In dit onderzoek zijn de respondenten niet aselect getrokken. De online enquête is gebaseerd op zelfselectie, 

door zelfselectie ontstaat vaak vertekening. Bij dit survey wordt deelname op de eerste plaats bepaald door de 

bekendheid met Jebber, waarna de starter in moet gaan op de uitnodiging deel te nemen aan de enquête.  Op 

basis van de variabelen geslacht en opleiding wordt een globale vergelijking gemaakt met de Utrechtse starter.  

 

         Figuur 5: Overzicht geslacht en opleidingsniveau van starters in Utrecht en Jebber. 

 Utrecht (percentage %) Jebber (percentage %) 

Man (20 – 30 jaar) 44,8 34,4 

Vrouw (20- 30 jaar) 55,2 65,6 

 

Laag opgeleiden 

 

19,9 

 

0,0 

Middelbaar opgeleiden 22,2 9,9 

Hoog opgeleiden 57,8 90,1 

         Bron: CBS, 2011 – Gemeente Utrecht, 2011 – Master thesis Hoefnagel, 2011 

 

       Figuur 6: Leeftijdsopbouw van 20 – 30 jaar in Utrecht voor 2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de voorgaande paragraaf is reeds gebleken dat met name jonge starters zich hebben ingeschreven bij Jebber. 

De bovenste tabel laat zien dat Jebber in vergelijking met de totaalcijfers van Utrecht opvallend veel 

hoogopgeleiden aantrekt. De ingeschreven starter van Jebber is zeker niet representatief voor alle starters van de 

gemeente Utrecht. Jebber richt zich duidelijk op een nichemarkt.  

 
Bron: CBS, 2011 
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BIJLAGE 3 – MOODBOARDS BRAINSTORM JEBBER 

 
Figuur 7: Keywords starter 

Bron: Jebberteam, 2010.  
 
 
 
Figuur 8: Activiteiten starter 

Bron: Jebberteam, 2010.  
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BIJLAGE 4 – OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS GEÏNTERVIEWDE  

  STARTERS EN FOCUSGROEPEN 

 

Persoonskenmerken geïnterviewde starters: 
 
 N M G J D 

Geslacht Vrouw Man Man  Man Man 

Leeftijd 24 28 23 30 22 

Opleiding Arbeids- en 
organisatie-
psychologie 

Kunsacademie Commerciële 
economie  

Civiele techniek Cross mediale 
communicatie  

Werkervaring - ½ jaar 3 jaar 4 jaar - 

Waar woon je 
nu? 

Rand 
wilhelminapark 

Lunetten Lombok Zuilen Rivierenwijk 

Hoe woon je 
nu? 

Huurappartement Studentenhuis Huurappartement Huurappartement Studentenhuis 

Alleen/ samen? Samen Alleen Samen Alleen Alleen  

 
 R H E B J 

Geslacht Man Vrouw Vrouw Man Man 

Leeftijd 27 24 31  20  

Opleiding Communicatie Klinische 
psychologie 

Advies 
organisatiebleid 

Filiaal-manager Sociale geografie 

Werkervaring 1 jaar - 3 jaar - - 

Waar woon je 
nu? 

Lunetten Kanaleneiland Oudwijk Tuindorp Binnenstad 

Hoe woon je 
nu? 

Studentenhuis Huurappartement EG, Koopwoning Bij ouders Studentenhuis 

Alleen/ samen? Samen Samen Alleen Alleen Samen 

 
Persoonskenmerken deelnemers focusgroep 16 december 2010: 
 
 
 

S R 
 

Ra A M 

Geslacht Vrouw Man  Vrouw Vrouw Man 

Leeftijd 24 24 26 22 24 

Opgegroeid in Delft Breda Hilversum/ 

Blaricum 
Maastricht/ 
Nijmegen 

Deventer 

Opleiding 
afgerond 

BSc , Bestuurs- & 
Organisatie-
wetenschap 
(Utrecht) 

 MSc , Science 

Communication 
(Utrecht) 

 Communication & 
Multimedia Design 
(Leeuwarden) 

Huidige 
opleiding/ 
werksituatie  

MSc , Sportbeleid 
& 
sportmanagement 
(Utrecht) 

BSc, UU 
(Utrecht) 

Web editor 
(Woerden) 

BSc, Sociale 
Geografie 
(Utrecht) 

Social Strategy 
Director  (Utrecht) 
 

Huidige 
woonsituatie 

IBB 
Ina Boudier-
Bakkerlaan , 
Utrecht-oost 
 
 
 
 
- huur 
- kamer 
(± 14 m²) 
-gemeen-
schappelijke 
woonkamer 
- balkon 

IBB 
Ina Boudier-
Bakkerlaan 67, 
Utrecht-oost 
 
 
 
 
- huur 
- kamer 
(± 12 m²) 
-gemeen-
schappelijke 
woonkamer 
- geen 
buitenruimte 

Bischoppen 
Salamancapad, 
Uithof 
 
 
 
 
 
- huur 
- kamer 
(± 18 m²) 
-gemeen-
schappelijke 
woonkamer 
- dakterras 

Studentenhuis  
(herenhuis) 
Buiten 
Wittevrouwen, 
Monseigneur van 
de Weteringstraat-  
 
- huur 
- kamer  
(± 25 m²) 
- geen 
gemeenschappelij
ke woonkamer 
- geen 
buitenruimte 
 

Studentenhuis  
(eengezins-
woning) 
Kanaleneiland, 
Livingstonelaan 
 
 
 
- huur  
€ 450,-  
- kamer 
(± 20 m²) 
-gemeen-
schappelijke 
woonkamer 
- tuin 

Wensen 
starters-
woning 

- huur 
- 3 à 4 jaar 
- samen 
 

- huur 
- 3 à 4 jaar 
- samen 
 

- koop 
- 6 jaar 
- alleen 
 

- huur 
- 3 à 4 jaar 
- alleen 
 

- koop 
- 4 à 5 jaar 
- alleen 
 

Locatie 
starters-
woning 

Utrecht oost, 
centrum 
(Ledig Erf 
vertrouwd) 

Utrecht oost, 
centrum 

Centrum, 
Rivierenwijk, 
Begin 
Amsterdamse-

Centrum, 
Vogelenbuurt 
Wittevrouwen 
Lombok ook leuk 

Centrum, 
Wittevrouwen, 
Oudenoord, 
Rotsoord 
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straatweg Begin 
Amsterdamse-
straatweg 

Prettige, leuke 
straat Utrecht 

zijstraat 
Twijnstraat 

Ledig Erf Gansstraat, 
Albatrosstraat 

Voorstraat, 
Merelstraat 

Biltstraat 

 
Persoonskenmerken deelnemers focusgroep 6 april 2010: 
 
 

 Mi F R L E Fl 

Geslacht man vrouw man vrouw man vrouw 

Leeftijd 33 30 27 32 29 29 

Opleiding HBO+ master 
academie 
bouwkunst 

UU Sociale 
geografie+  
planologie 

WO+ promotie HBO (Velp) + 
plano- logie 
(UU) 

WO sociale 
geografie 

HBO tekst- 
schrijven 

Werkervaring 10 jaar 1 jr ond. bij 
mak.; 2,5 jr PL 
Arcadis 

1 jr consultant, 
nu 
onderzoeker 
ruimtelijk 
planbureau 

9 jaar 3,5 jaar 5 jaar web red. 
bij TV, War 
Child; red. bij 
VKbanen 

Waar woon je 
nu? 

Veilingstraat 
(Dichterswijk) 

Oudwijk Oudegracht Utrecht Kanaalstraat Kneppelhoutstr
aat (Nieuw-
Engeland) 

Hoe woon je 
nu? 

EG, 4 kamers, 
koop 

Arbeiders- 
woning koop, 
65 m2 

Huurapp. 
90m2, 2 
kamers, 
gedeeld 
werfterras 

EG koop Huur, 5 
kamers in „bo‟ 
van „bebo‟ 

Bovenwoning, 
huur, 
woonkamer + 
4 kamers 
boven 

Alleen/ 
samen? 

samen alleen samen samen samen samen 
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BIJLAGE 5 – ENQUÊTE EN TOPICLIJST INTERVIEWS 

 

5.1 Enquête 

 

INSCHRIJFFORMULIER 

 
Ja, ik ben geïnteresseerd in het toekomstige woningaanbod van Jebber  
Inschrijven is kosteloos en geheel vrijblijvend. Deze inschrijving geeft geen recht om in aanmerking te komen voor een huur-of 
koopwoning van Jebber. 
 
1. Mijn gegevens:  
Naam: ____________________________________ Voorletters: ______________________ 
 man   leeftijd ______ 
 vrouw  leeftijd ______ 

Adres: _____________________________________________________________________ 
Postcode/woonplaats: _________________________________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________ 
Telefoonnummer 1: ___________________________________________________________ 
Telefoonnummer 2: ___________________________________________________________ 
 
2. Mijn voorkeur gaat uit naar een (meerdere keuzes mogelijk):  
 koopwoning, in de prijsklasse van  …………………………… tot …………………………… v.o.n.* 
 huurwoning, met een huurprijs van  …………………………… tot  ……………………… p/maand* 
 kantoor-/werkruimte/atelier (koop), in de prijsklasse van ………………… 

tot………………………… v.o.n.* (direct door laten gaan naar vraag 6) 
 kantoor-/werkruimte/atelier (huur), in de prijsklasse van  ……………………………  

tot ………………………v.o.n.* (direct door laten gaan naar vraag 6) 
* Noem hier een bedrag exclusief vergoedingen/bijkomende kosten (zoals bijv.   belastingvoordeel/huursubsidie/gas, 
water en elektra etc.)  
 
3. Mijn opleidingsniveau: 
 MBO 
 HBO 
 WO 

 
4. Mijn huidige woonsituatie: 
 ik woon bij mijn ouders 
 ik huur een kamer/studio van een particulier 
 ik huur een kamer/studio van een woningcorporatie 
 ik heb een koopwoning 

 
5. Ik zoek  een zelfstandige woning voor:  
 1 persoon 
 2 personen 
 3 personen 
 4 personen 

 
6. Houd mij op de hoogte van het aanbod en de ontwikkelingen van Jebber: 
 ja, per e-mail* 
 ja, per post* 
 nee 

* Hiermee geef ik Jebber toestemming mij via deze weg genoemde informatie toe te sturen. 
 
Al jouw persoonsgegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden verstrekt. Via “wijzigen 
gegevens” kun je je uitschrijven, aangeven dat je geen nieuws meer wenst te ontvangen of wijzigingen in je n.a.w.-gegevens 
aan ons doorgeven.  
 
“Lees hier hoe je in aanmerking komt voor een koop- of huurwoning van Jebber?” (link naar desbetreffende vraag bij FAQ) 
 
Wat zijn jouw wensen? 
Jouw wensen zijn belangrijk voor het selecteren van ons woningaanbod. Zou je daarom de volgende vragen zo realistisch en 
persoonlijk mogelijk in willen vullen? Het is niet verplicht, maar wordt zeer op prijs gesteld. De gegevens worden alleen gebruikt 
voor het inventariseren van woonwensen van starters. Ze worden niet verkocht of verstrekt aan derden. Alvast bedankt voor je 
medewerking. 
 ja, ik doe mee  
 nee, liever niet 

 
Bij de keuze “nee” een automatische inschrijfbevestiging 
 
Bij de keuze “ja” een automatische inschrijfbevestiging en direct daarna automatische opening van “vragenlijst onderzoek 
woonwensen starters”  
 
VRAGENLIJST ONDERZOEK WOONWENSEN STARTERS 
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Over jou 
 
1. Wat doe je in je vrije tijd (maximaal 3 antwoorden)?: 
 sporten 
 uitgaan 
 tv kijken 
 internetten 
 reizen 
 cultuur opsnuiven 
 thuis afspreken met vrienden 
 politiek actief zijn 
 vrijwilligerswerk 
 anders: …..................... 

 
2. Welke beschrijving past het meest bij jou (slechts 1 beschrijving aankruisen)?: 
 1: sterk verbonden met de buurt, gezelligheid, veel sociale contacten in de buurt, traditionele rolverdeling gezin 
 2: carrière met of zonder kinderen, druk leven, beiden werkend, veel activiteiten buitenshuis, comfortabele 

woonomgeving 
 3: carrièregericht, vrijheid en privacy, geen binding met buurt, imago en identiteit van belang 
 4: bewuste keuze platteland/dorp, sociale contacten, ruimte en rust, vrijheid en uitzicht 
 5: familie staat centraal, af en toe praatje in de buurt, status en privacy, nette en veilige buurt 
 6: afzetten tegen normen en waarden, niet gebonden aan woning en buurt, onderdeel uitmaken van hechte „scene‟, 

anders zijn dan anderen 
 7: familiemens, genieten van vrije tijd, privacy en rust, ruimte 
 8: druk leven, beiden werkend, ruime buurt, luxe, comfort en status 
 9: idealen, milieubewust/betere wereld, autoluwe woonomgeving, opvoeden kinderen  
 10: druk sociaal leven, carrière belangrijk, ongebonden en mobiel, gemak en comfort 
 11: kunst, cultuur en reizen, balans carrière en privé, originaliteit en allure, weinig binding met buurt 
 12: stabiele basis, kansen grijpen, uitdaging, voorzieningen dichtbij, effectief, creativiteit 

 
Over de woning en woonomgeving 
 
3. Wat is de minimum oppervlakte van jouw gewenste woning?: 
 60 m² 
 80 m² 
 100 m² 

 
4. Hoeveel kamers heeft jouw gewenste woning (exclusief keuken en badkamer)?: 
 2 kamers 
 3 kamers 
 4 kamers 
 meer dan 4 kamers 

 
5. Hoe wil je dat de woning is afgewerkt?: 
 koopwoning  
 helemaal afgewerkt; inclusief keuken, sanitair en tegelwerk 
 deels afgewerkt; wel sanitair en tegelwerk maar geen keuken 
 casco; ik kies graag mijn eigen keuken, sanitair en tegelwerk  

 
 huurwoning 
 gestoffeerd en gemeubileerd 
 alleen gestoffeerd 
 alleen gemeubileerd 
 niet gestoffeerd en niet gemeubileerd 

 
6. Hoe belangrijk vind je de aanwezigheid van de volgende voorzieningen in de woning (tegen betaling): 
  1 voor minst belangrijk, 5 voor zeer belangrijk 
       1 2 3 4 5 

Domotica
1)
       □ □ □ □ 

Elektronische woondiensten
2)
     □ □ □ □ □ 

 

1) 
Integratie in een systeem van o.a. alarm, videobewaking, comfort en energiebesparing. 

2)  
Bedieningspaneel met basissysteem (deuropener/videofoon) met mogelijkheid tot uitbreiding voor totaalpakket aan 
elektronische woondiensten (inbraakalarm, woningbeheersysteem voor verlichting, zonwering e.d.).  

 
7.    Hoe belangrijk vind je de volgende voorzieningen bij de gewenste woning?: 
 1 voor minst belangrijk, 5 voor zeer belangrijk 
       1 2 3 4 5 

Eigen tuin       □ □ □ □ □ 
Eigen balkon/terras/loggia     □ □ □ □ □ 
Eigen parkeerplaats      □ □ □ □ □ 
Eigen bergruimte buiten de woning     □ □ □ □ □ 

 
8. Hoe belangrijk vind je de volgende voorzieningen in de directe omgeving van de gewenste woning?: 
 1 voor minst belangrijk, 5 voor zeer belangrijk 
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       1 2 3 4 5 
Groenvoorziening      □ □ □ □  
Sport- en recreatiefaciliteiten     □ □ □ □ □ 
Horecagelegenheden      □ □ □ □ □ 
Dagelijkse winkelvoorzieningen (supermarkt etc.)   □ □ □ □ □ 
Kantoor-/werkruimte/atelier     □ □ □ □ □ 
Parkeermogelijkheden      □ □ □ □ □ 
Bereikbaarheid openbaar vervoer     □ □ □ □ □ 
Bereikbaarheid auto      □ □ □ □ □ 
 

9. Hoe belangrijk vind je de aanwezigheid van de volgende horecagelegenheden in de directe omgeving van de gewenste 
woning?: 

 1 voor minst belangrijk, 5 voor zeer belangrijk 
           

      1 2 3 4 5 
Restaurant       □ □ □ □ 
Eetcafé       □ □ □ □ □ 
Afhaalgelegenheid      □ □ □ □ □ 
Buurtcafé/kroeg       □ □ □ □ □ 
Danscafé/discotheek      □ □ □ □ □ 

 
10. Hoe belangrijk vind je de volgende kenmerken in de woonomgeving van de gewenste woning?: 
 1 voor minst belangrijk, 5 voor zeer belangrijk 
           

      1 2 3 4 5 
Veiligheid       □ □ □ □ □ 
Rust        □ □ □ □ □ 
Levendigheid       □ □ □ □ □ 
Historische waarde      □ □ □ □ □ 
Ruimtelijkheid       □ □ □ □ □ 
Groen in de straat      □ □ □ □ □ 
Multiculturaliteit       □ □ □ □ □ 
Imago        □ □ □ □ □ 
 
11. Waar woon je het liefst?: 
Ik woon het liefst in de gemeente: (dropdown van alle gemeenten uit werkgebied van Jebber)  
 in en rondom het centrum, het liefst in de wijk (onverplicht veld)__________________ 
 aan de rand, het liefst in de wijk (onverplicht veld) ____________________________ 

 
Onderwerpen gemist in dit onderzoek of opmerkingen en/of suggestie(s)? ____________________________ 
 

5.2 Topiclijst interviews 
 
Persoonskenmerken + wooncarrière + stukje leefstijl 

 Utrecht/ Veenendaal 

 Naam 

 Man / Vrouw 

 Leeftijd 

 Geboorteplaats 

 Opgegroeid in 

 Wooncarrière (Vaak verhuisd? Ouders een koop/huurwoning?) 

 Hoelang woon je al op jezelf (Wat was het moment dat je uit huis ging? Hoevaak ben je sindsdien verhuisd?) 

 Wat betekent Veenendaal / Utrecht voor jou? Welke kenmerken van de stad trekken je aan? Wat mis je in de stad? 
Hoelang woon je hier al? Verwacht je dat je hier ook „altijd‟ blijft wonen? 

 Vaste relatie (Hoelang al? Waar woont vriend/vriendin?) 

 Fiets bezit, auto eigendom (Wat betekent de auto voor je?)  

 Opleiding (MBO/HBO/WO) 

 Sinds wanneer afgestudeerd 

 Achtergrond ouders (beiden gestudeerd?) 

 Soort opleiding 

 Werkend? 

 Geen werk, waar richt je je op? Welk gebied 

 Hoelang al werkzaam?  

 Naam van de organisatie 

 Functieomschrijving 

 1
e
 baan na afstuderen? Lang gezocht? Hoe bij deze baan gekomen? 

 Aantal uren werkzaam per week 

 Soort contract 

 Standplaats werk 

 Tevreden met werksituatie 

 Bruto inkomen 

 Toekomstverwachting voor de komende drie jaar 

 Wat betekent carrière 

 Verplaatsingwijze naar het werk  
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 Wat is jaarlijks je grootste uitgavenpost, waar geef je veel geld aan uit? (vakanties, kleding, uitgaan, auto, wonen) 
Inschatting. (waarom, wat betekent dat voor je?) (Naast vaste lasten?) 

 Hoe belangrijk zijn luxeproducten? Koop je vaak merkproducten? Let je heel bewust op prijzen bij het aanschaffen 
van producten? 

 Hoe belangrijk is familie voor je? En hoeveel vaak zie je, je familie? 

 Hoe belangrijk is het geloof voor je? 

 Twee hobby‟s/activiteiten die je graag in je vrije tijd doet (buiten): 

 Waar wonen je twee beste vrienden, op welke manier onderhoud je contact en hoe vaak zie je ze? Hoe belangrijk is 
je sociale netwerk? Wonen je meeste vrienden ook in Utrecht? En hoe wonen je meeste vrienden? Hoe wonen je 
vrienden? Ook al starterswoningen? 

 Hoe ziet je week patroon er ongeveer uit? Overdag en ‟s avonds 

 Omschrijf jezelf in drie woorden 
 

Wonen 

 Wat betekent een woning voor jou? Hoe zou je, je woning omschrijven? 

 Wat zijn activiteiten die je graag in huis doet? 

 Wat betekent de directe woonomgeving voor je? 

 Wat zijn activiteiten die je doet in de directe woonomgeving? 

 Huidige woonsituatie (woon ik bij mijn ouders, huur ik een van een particulier, huur ik een van een woningcorporatie, 
heb ik een koopwoning) 

 Hoelang woon je hier al 

 Met hoeveel personen woon je samen?  

 Hoeveel moet je betalen per maand? (huur en servicekosten) 

 Tevreden met huidige woonsituatie?   

 Hoelang verwacht je hier nog te wonen?  

 Ben je op zoek naar een andere woning? Op welke termijn verwacht je te verhuizen en waarheen zou je het liefst 
verhuizen? Ben je al actief aan het zoeken, zo ja op welke manier? 

 Ben je ingeschreven op woningnet of een andere organisatie, etc? Waarom heb je dat gedaan? Verwacht je dat het 
moeilijk is een woning te vinden? 

 Gaat je voorkeur uit naar huren of kopen? Wat betekent huren en wat betekent kopen? 

 Hoeveel ben je bereid te betalen aan netto woonlasten per maand voor een starterswoning? 

 Restricties  studieschuld, de rol van ouders 

 Wat is de minimum oppervlakte van jouw gewenste woning? 

 Wat is belangrijker oppervlakte of het aantal kamers? 

 Hoeveel kamers heeft jouw gewenste woning (exclusief keuken en badkamer)?: 

 De uistraling van de woning, mate van belangrijkheid/ voorkeur: 

 Hoe wil je dat de woning is afgewerkt? 

 Hoe belangrijk vind je de volgende voorzieningen bij de gewenste woning? Waarom? Verschil tussen tuin, balkon, 
gemeenschappelijk dakterras? 

  Eigen tuin; Eigen balkon/terras/loggia;  Eigen parkeerplaats; Bergruimte buiten de woning; Eigen fietsenstalling; 

 Welke voorzieningen moeten in de directe omgeving aanwezig zijn? (Noem er drie) 

 Wat is de betekenis van gelijkgestemden? 

 Hoe belangrijk vind je de volgende voorzieningen in de directe omgeving van de gewenste woning? (waarom?) 
Groenvoorziening; Sport- en recreatiefaciliteiten; Horecagelegenheden; Dagelijkse winkelvoorzieningen (supermarkt 
etc.); Kantoor-/werkruimte/atelier; Parkeermogelijkheden; Bereikbaarheid openbaar vervoer; Restaurant; Eetcafé; 
Afhaalgelegenheid; Buurtcafé/kroeg; Danscafé/discotheek; 

 Hoe groot is je ideale woonplaats ongeveer? (andere voorbeelden gemeenten omgeving Utrecht) 
 Dorp / woonplaats tot 10.000 inwoners 
 Dorp / woonplaats met 10.000 tot 20.000 inwoners 

 Kleine stad met 20.000 tot 50.000 inwoners (zoals Meppel, Etten-Leur, Zutphen, Middelburg) 

 Middelgrote stad met 50.000 tot 100.000 inwoners (zoals Oss, Terneuzen, Heerlen, Gouda) 
 Grote stad met 100.000 tot 150.000 inwoners (zoals Den Bosch, Leiden, Maastricht, Zoetermeer) 

 Grote stad met 150.000 tot 250.000 inwoners (zoals Nijmegen, Eindhoven, Groningen, Almere) 

 Eén van de vier grote steden (Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam) 

 Wat is binnen deze plaats de ideale locatie om te wonen?  
 In het centrum 

 Aan de rand van het centrum (op maximaal circa 15 minuten lopen van het centrum) 

 In een wijk buiten het centrum (op meer dan 15 minuten lopen van het centrum) 
 Aan de rand van een woonplaats 
 In landelijk gebied met verspreide bebouwing 

- Waarom het centrum/de rand? 
 

Aanvullingen 
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BIJLAGE 6 - UITNODIGING- EN BEVESTINGSMAIL BRAINSTORM 

 

6.1 Uitnodigingsmail 

 
Beste ingeschreven starter, 
  
Jebber streeft naar een goede aansluiting van vraag en aanbod. De verhouding tussen prijs en kwaliteit moet in balans zijn en 
de ruimte en voorzieningen moeten overeenstemmen met de wensen van de starter. Om de eindgebruiker nog beter te 
herkennen en de krachten van een locatie te versterken doet Jebber regelmatig onderzoek naar de woonwensen van starters. 
  
Stagiaire Paulien Hoefnagel doet momenteel onderzoek voor Jebber naar de woonwensen met betrekking tot zowel de woning 
als de woonomgeving, die voortkomen uit de leefstijl van starters.  
  
Jebber werkt aan verschillende locaties om zo snel mogelijk woningaanbod voor starters te hebben. Een van die locaties is op 
Rotsoord aan de Briljantlaan 3-5 in Utrecht, waar tot voor kort De Boo Bouwmaterialen was gevestigd en waar Jebber bezig is 
met de conceptplanvorming voor de transformatie van dat bedrijventerrein tot nieuwbouw van starterswoningen en commerciële 
voorzieningen. Hoe kunnen de woonwensen van (Utrechtse) starters worden vertaald naar het woonproduct van Jebber, o.a. in 
dit nieuwbouwplan? 
  
Werk je al of ben je in de laatste fase van je studie en wil je over bovengenoemde onderwerpen meepraten? Op donderdag 16 
december a.s. van 18:30 tot 20:30 uur ben je van harte welkom op het kantoor van Jebber, Burgemeester Reigerstraat 74 in 
Utrecht. Jebber zorgt voor een lichte maaltijd en een drankje. Ben je geïnteresseerd, stuur dan een bericht met je naam, e-
mailadres en telefoonnummer naar info@jebber.nl.  
  
Bij te veel aanmeldingen kan het voorkomen dat Jebber geen gebruik maakt van je aanmelding, waarvoor bij voorbaat excuses. 
Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jebber 
  
info@jebber.nl 
www.jebber.nl 
  
Burg. Reigerstraat 74 
3581 KW UTRECHT 
T: +31 (0)30 7600 460 
F: +31 (0)30 7600 461 
M: +31 (0)6 51107231 
 
 

6.2 Bevestigingsmail 

 
Beste ingeschreven starter, 
 
Bedankt voor je aanmelding, wij stellen het erg op prijs dat je wilt meepraten over de woonwensen van starters en het 
woonconcept van Jebber.  
 
Je bent op donderdag 16 december a.s. om 18.30 van harte welkom op onderstaand adres. En zoals beloofd; wij zorgen voor 
een lichte maaltijd en een drankje. 
 
Graag tot de 16e. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jebber 
  
info@jebber.nl 
www.jebber.nl 
  
Burg. Reigerstraat 74 
3581 KW UTRECHT 
T: +31 (0)30 7600 460 
F: +31 (0)30 7600 461 
M: +31 (0)6 51107231 

mailto:info@jebber.nl
mailto:info@jebber.nl
http://www.jebber.nl/
mailto:info@jebber.nl
http://www.jebber.nl/


Waarden en woonwensen van de Utrechtse starter.            Paulien Hoefnagel 
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BIJLAGE 7 - PROGRAMMA BRAINSTORM 16 DECEMBER 2010 

 
- Introductie Jebber  

- Uitleg onderzoek; geen starter is hetzelfde. Het product en het concept zijn belangrijk. Dat betekent 

zowel de woning, als de omgeving, het imago van een gebied, etc. 

- Waar let je het meeste op bij het zoeken naar een starterswoning 

- Koop of huur? Waarom koop? Waarom huur? Wat betekent kopen of huren? 
- Welke wijk of straat trekt je aan? In welke wijk of straat zou je graag willen wonen? 3 stippen 

aangeven.  
- Nieuwbouw, bestaande bouw of een getransformeerd pand maakt mij niks uit. 

 
- Stellingen: 

 
1. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is niet belangrijk. 

 Verplaatsingswijze? Verplaatsing vaak binnen Utrecht, of ook andere steden? Voornamelijk voor 
werk of sociaal leven? 

2. Rust gaat voor buurtvoorzieningen op loopafstand, zoals winkels voor    
dagelijkse boodschappen. 

3. Horeca, sportfaciliteiten en een eetcafé of culturele voorzieningen op    
loopafstand zijn niet belangrijk.  

 Hoe belangrijk is sporten? Hoe belangrijk is muziek? (Tivoli in het achterhoofd) Wat voor een 
eetgelegenheden? Waar ontmoet je je vrienden? 

4.  Contacten in de buurt hoeft van mij niet.   

  Waarom niet? Waarom wel? Contact met wie? Doel? 
5. Ik woon liever tussen ouderen (zonder kinderen) dan studenten.  

  Wat is de waarde van wonen tussen gelijkgestemden? In ieder geval buren   
 zonder kinderen? Of is een buurt met vele speelplaatsen en kinderen ook   

         prima? Waarom liever ouderen of studenten? 
 

- Indeling van plattegronden; 3 plattegronden zelf indelen. Daarna positieve en negatieve aspecten 
benoemen. 
 
6. Één grote slaapkamer is prettiger dan twee kleine kamers. 

 Hoe groot is de waarde van een extra logeerkamer/werkkamer? Hoe zou je de twee kamers 
indelen? Extra kastruimte, computer/werkkamer, slaapbank, vast extra bed? 

7. De grootte van de woonkamer is belangrijker dan een buitenruimte. 
8. Een grote, gezamenlijke daktuin is even prettig als een klein, eigen balkonnetje. 

 Openbaar groen in beheer van de gemeente kan de afwezigheid van een daktuin of balkon 
compenseren? Hoe zou je je balkon voornamelijk gebruiken?  

9. Een eigen berging is een grote toegevoegde waarde.  

 Hoe zou je deze gebruiken? Wat zou je erin zetten? Zit er een verschil in een berging in de 
woning of buiten de woning? 

10. Een goede, afgesloten plek voor mijn fiets is een vereiste. 

 Hoeveel fietsen heb je? Wat voor een fiets? Komen vrienden ook vaak op de fiets? 
11. Ik wil altijd mijn eigen parkeerplek, al moet ik er extra voor betalen. 

 Wanneer je momenteel geen auto hebt, is er wel een wens voor een auto in de toekomst? Komt 
bezoek vaak met de auto? 

12. Ik werk vaak thuis. 
13. In mijn vrije tijd ben ik vaker buitenshuis dan thuis. 
14.  Ik ontmoet mijn vrienden meestal buitenshuis. 

? Wanneer ontmoetingen vaak buitenshuis afspelen, waar is dat dan? Voorbeelden van plekken 
en uitgaansgelegenheden. Hoe vaak zie je je vrienden? Komen zij ook uit Utrecht 

15.  Ik blijf op de hoogte van het nieuws door middel van de krant. 

  Welke krant, welke site? Wat vind je belangrijk, waar liggen interesses?   
 Internationale berichten of ook nieuwsberichten uit Utrecht? In hoeverre t   
 trekken ontwikkelingen in Utrecht je aandacht? 

16.  Ik wil zo min mogelijk aan de woning klussen. 

  Mate van afwerkingniveau. Eventueel ingaan op mate van luxe. Moet de   
 woning een vaatwasser hebben? 

  
 


