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Het onderzoek is uitgevoerd door Research 2Evolve. Het marktonderzoeksbureau neemt de richtlijnen van de MOA (Markt Onderzoek Associatie) en
ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) in acht. Deze richtlijnen zijn bij Research 2Evolve op te vragen. Research 2Evolve is
ISO 27001 gecertificeerd en werkt volgens de AVG en de gedragscode voor Onderzoek en Statistiek.
Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.
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HOOFDSTUK 1
ONDERZOEKSVERANTWOORDING
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Onderzoeksverantwoording
1.1

Inleiding

De gemeente Oirschot weet dat de vraag naar nieuwe (betaalbare) woningen in Oirschot groot is. In opdracht van gemeente
Oirschot heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd om dit nog beter in beeld te krijgen.
De gemeente wil graag van de inwoners tot en met 35 jaar weten of zij woonruimte zoeken en zo ja welke woonruimte zij
zoeken. In het beleid wordt namelijk deze leeftijdsgrens gebruikt bij het begrip ‘starter’.
De gemeente gebruikt de resultaten van dit onderzoek voor het uitwerken van woningbouwplannen die zo goed mogelijk passen
bij de woonwensen van de inwoners.
1.2

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef
Methode
Uitnodiging
Veldwerkperiode
Herinnering

1.3

Inwonerspanel Oirschot (18-35 jarigen)
Online
Per e-mail
Dinsdag 17 januari – zondag 16 februari 2020
1 keer

Responsoverzicht
N

Bruto steekproef

65

Complete vragenlijsten

44

Respons

68%

Open link

733
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Onderzoeksverantwoording
1.4

Weging

Als de respons afwijkt op de variabelen leeftijd en/of postcodegebied, is er een weging toegevoegd, zodat de resultaten een
juiste afspiegeling vormen van de werkelijke bevolking. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek.
Personen in ondervertegenwoordigde groepen krijgen een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het
totaalresultaat. Personen in groepen met een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan 1 waardoor ze minder
zwaar mee tellen. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van een niet geheel representatieve
steekproef weg te nemen. Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 gehanteerd.
1.5

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Het betrouwbaarheidspercentage geeft de kans aan dat bij herhaling van het onderzoek hetzelfde uit het onderzoek komt. Bij
een betrouwbaarheidspercentage van 95% is er 95% kans bij herhaling dat de antwoorden hetzelfde zullen zijn met andere
respondenten binnen de doelgroep.
De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. De
foutmarge is het percentage dat het antwoord kan afwijken van de werkelijkheid. Als de foutmarge 4% is, en 47% van
steekproef een bepaald antwoord geeft, dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 4% boven of 4% onder deze 47%, dus
tussen de 43% en 51% (een lagere foutmarge vereist een grotere steekproef). Een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een
foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij (statistisch) kwantitatief onderzoek.

6

Onderzoeksverantwoording
1.6

Steekproefsamenstelling

De steekproef is, uitgesplitst naar leeftijd, als volgt samengesteld:
ONGEWOGEN
Leeftijd

GEWOGEN

N

%

N

%

18 t/m 22 jaar

295

38,0

251

32,3

23 t/m 35 jaar

482

62,0

526

67,7

Voor deze peiling hebben wij gecontroleerd of er een afwijking is ten opzichte
van de werkelijkheid op basis van de variabele leeftijd.
In dit geval zijn met name de leeftijdsgroep 23 t/m 35 jaar
ondervertegenwoordigd en krijgen hier een weegfactor groter dan 1.
De respondenten van 18 t/m 22 jaar zijn oververtegenwoordigd en krijgen
een gewicht kleiner dan 1.
Met het aantal respondenten dat heeft deelgenomen (=777) kan met een
betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,1% uitspraken gedaan
worden op totaalniveau (van de populatie 18 t/m 35 jarigen).
Doordat de respons afwijkt van de werkelijkheid zijn de resultaten niet
zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de inwoners, maar
geven wel een goede indicatie.

1.7

Leeswijzer

Daar waar de som van de resultaten niet precies op 100% uitkomt, wordt dit veroorzaakt door afrondingsverschillen of was meer
dan één antwoord toegestaan. Waar in de grafieken ongelijke N-en (aantal respondenten) te zien zijn, wordt dit veroorzaakt door
het uitsluiten van de antwoordcategorie ‘geen mening/niet van toepassing’ en/of routing in de vragenlijst. In de rapportage wordt
de ongewogen N weergegeven.
Als in de rapportage over verschillen wordt gesproken, betekent dit dat dit statistisch niet aan toeval toe te schrijven is en dus
betekenisvol kan zijn. In deze rapportage is gekeken of er (significante) verschillen zijn en zijn de opvallende zaken benoemd.

De open antwoorden worden letterlijk en onbewerkt opgeleverd en indien er opvallende resultaten zijn, worden deze verwerkt in de
rapportage.
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HOOFDSTUK 2
RESULTATEN
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2.1 Resultaten - Achtergrondkenmerken

In welke wijk/dorp woon je? (N=777)

Straten (buitengebied)

5%

De Notel

22%

De Pullen – Ekerschot

8%

Centrum - Gildewijk
De Drossaard

Wat is je geslacht? (N=777)

48%

12%

52%

2%

De Hei (Incl. Moorland)

6%

Middelbeers

16%

Oostelbeers

8%
Man

Westelbeers

Vrouw

2%

Spoordonk

13%

De meeste respondenten komen uit De Notel (22%) en Middelbeers (16%).
Anders
Weet ik niet

6%

De verhouding mannen (52%) en vrouwen (48%) is ongeveer gelijk.

1%
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2.1 Resultaten - Achtergrondkenmerken

Wat is het totale bruto jaarinkomen van jou en je eventuele
volwassen huisgenoten? (N=777)

Hoe woon je? (N=777)

Tot € 23.225,-

27%

Van € 23.225,- tot € 31.550,-

21%

Van € 31.550,- tot € 42.000,-

Ik woon zelfstandig

Ik woon thuis, bij mijn
ouders/verzorgers

Weet ik niet / wil ik niet zeggen

0%

9%
Anders

€ 56.000,- of meer

66%

17%
Ik woon in een woonzorginstelling

Van € 42.000,- tot € 56.000,-

31%

3%

14%

12%

Ruim een kwart (27%) heeft een bruto jaarinkomen tot € 23.225,-.
Twee derde van de respondenten woont thuis bij ouders/verzorgers. Drie op
de tien (31%) woont zelfstandig.
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2.1 Resultaten - Achtergrondkenmerken
Woon je in een koop- of huurwoning? (N=241*)

Koopwoning

73%

Huurwoning van een woningcorporatie

Particuliere huurwoning met een huur van
maximaal € 737,- / maand

Particuliere huurwoning met een huur hoger dan
€ 737,- / maand

12%

7%

9%

Drie kwart (73%) woont in een koopwoning en één op de acht (12%) woont in
een huur woning van een woningcorporatie.

*Selectie: respondent woont niet bij ouders/verzorgers
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2.1 Resultaten - Achtergrondkenmerken
In wat voor type woning woon je? (N=241*)

Rijwoning

46%

2 onder 1 kap

18%

Vrijstaand

14%

Appartement zonder lift

8%

Maisonnette (een appartement van 2
verdiepingen)

3%

Appartement met lift

3%

Studio of kamer

Modulaire woning

Vakantiewoning

TOP 3

2%

Rijwoning

0%

2 onder 1 kap

0%

Vrijstaand
Zelfstandige woonruimte met zorgmogelijkheid

Anders

0%

7%
➢ Hoekwoning

*Selectie: respondent woont niet bij ouders/verzorgers
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2.2 Resultaten – Woonwens-/behoefte

Ben je op zoek naar (andere) woonruimte en hoe snel zou je willen verhuizen?
(N=777)

Kun je hieronder aangeven waarom je niet op zoek bent naar een
(andere) woonruimte? (N=115*)

15%

Nee, ik ben niet op zoek

Ik woon al in een woning die bij
mij past

15%

Ja, ik wil verhuizen binnen een jaar
(zo snel mogelijk)

24%

Ja, ik wil verhuizen binnen 1-2 jaar

Ik ben helemaal niet bezig met
verhuiswensen

Ja, ik wil verhuizen binnen 2-5 jaar

7%

25%

Anders

Ja, ik wil verhuizen maar ik weet nog
niet per wanneer

40%

22%
Ik kan me niets anders kan
veroorloven

Ja, ik wil verhuizen over 5 jaar of later

58%

16%

5%

9%

De ruime meerderheid (85%) is op zoek naar (andere) woonruimte. Een kwart
(24%) geeft aan zo snel mogelijk te willen verhuizen of binnen 2-5 jaar
(25%).
Van de respondenten die aangegeven niet op zoek te zijn naar een (andere)
woonruimte (15%) geeft bijna zes op de tien (58%) aan niet op zoek te zijn
omdat zij reeds een woning hebben die bij hen past. Vier op de tien (40%)
noemt als reden helemaal niet bezig te zijn met verhuiswensen.

*Selectie: respondent is niet op zoek naar (andere) woonruimte
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2.2 Resultaten – Woonwens-/behoefte
Zoek je een huurwoning/kamer of een koopwoning? (N=662*)

Een huurwoning/kamer met een maximale huur
van € 737,- / maand (sociale huur)

Een huurwoning/kamer met een huur hoger dan
€ 737,- / maand

17%

2%

Een koopwoning tot € 200.000,-

30%

Een koopwoning van € 200.000,- tot € 345.000,-

35%

Een koopwoning van € 345.000,- of meer

Maakt me niet uit

13%

3%

Van de respondenten die op zoek zijn naar een andere
woning, zoekt bijna acht op de tien (78%) een koopwoning en
één op de vijf (19%) zoekt een huurwoning/kamer.
Ruim een derde (35%) zoekt een koopwoning van € 200.000,tot € 345.000,- en drie op de tien (30%) zoekt een
koopwoning tot € 200.000,-.
Het merendeel van de respondenten die op zoek zijn naar een
huurwoning/kamer, geeft de voorkeur aan een woning/kamer
met een maximale huur van € 737,- (sociale huur).

*Selectie: respondent is op zoek naar (andere) woonruimte
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2.2 Resultaten – Woonwens-/behoefte
Wil je deze huurwoning/kamer huren met een tijdelijk contract (tot 2 jaar) of een contract zonder einddatum? (N=150*)

Ik zoek een huurwoning/kamer met een tijdelijk
contract (tot 2 jaar)

14%

Ik zoek een huurwoning/kamer met een contract
zonder einddatum (onbepaalde tijd)

Anders

65%

2%

Van de respondenten die op zoek zijn naar een
huurwoning/kamer, zoekt twee derde (65%) een woning met
een contract zonder einddatum (onbepaalde tijd).

Weet ik niet

19%

*Selectie: respondent is op zoek naar een huurwoning/kamer
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2.2 Resultaten – Woonwens-/behoefte
Waar wil je (blijven) wonen? (N=662*)

De Notel (dit is een aantal wijken tussen de Bestseweg,
Kempenweg en Oude grintweg)

49%

Centrum – Gildewijk (alles in het centrum behalve De Pullen
en Ekerschot)

45%

De Pullen – Ekerschot

43%

De Hei (Incl. Moorland)

38%

De Drossaard

29%

Straten (buitengebied)

26%

Middelbeers

25%

Oostelbeers

19%

Spoordonk
Westelbeers
De Kempengemeenten Eersel, Bladel, Reusel of Bergeijk

7%

Centrum-Gildewijk

13%

De Pullen-Ekerschot

6%

Anders
Weet ik niet

De Notel

4%

Ik zoek buiten de gemeente Oirschot, maar binnen het
Stedelijk Gebied Eindhoven (Eindhoven en buurgemeenten)
Ik zoek buiten de gemeente Oirschot en buiten het Stedelijk
Gebied Eindhoven (Eindhoven en buurgemeenten)

TOP 3

18%

10%
5%

➢ Best
➢ Hilvarenbeek
➢ Oirschot

*Selectie: respondent is op zoek naar (andere) woonruimte
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2.2 Resultaten – Woonwens-/behoefte
Voor hoeveel personen (inclusief jezelf) zoek je een woning? (N=662*)

1 persoon

34%

2 personen

46%

3 of 4 personen

18%

Van de respondenten die willen verhuizen zoekt bijna de helft
(46%) een woning voor 2 personen en een derde (34%) zoekt
een woning voor 1 persoon.

5 of meer personen

3%

*Selectie: respondent is op zoek naar (andere) woonruimte
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2.2 Resultaten – Woonwens-/behoefte
Waarom wil je verhuizen? (N=662*)

Ik wil zelfstandig gaan wonen

74%

Ik wil meer kwaliteit (bijvoorbeeld grotere
oppervlakte woning/tuin/comfort)

21%

Ik wil groter wonen

Ik wil een goedkopere woning

Ik wil kleiner wonen

Ik wil een aangepaste, gelijkvloerse woning of
zorgwoning

Anders

17%

4%

1%

Voor drie kwart (74%) van de respondenten is zelfstandig
wonen de voornaamste reden om te verhuizen. Eén op de vijf
(21%) geeft aan op zoek te zijn naar meer kwaliteit.

1%

7%

*Selectie: respondent is op zoek naar (andere) woonruimte
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2.2 Resultaten – Woonwens-/behoefte
Welk type woning zoek je? (N=662*)

2 onder 1 kap

70%

Rijwoning

59%

Vrijstaand

57%

Appartement met lift

25%

Appartement zonder lift

23%

Maisonnette (een appartement van 2
verdiepingen)

21%

Studio of kamer

Modulaire woning

13%

4%

Zelfstandige woonruimte met zorgmogelijkheid

2%

Vakantiewoning

2%

Anders

TOP 3

2 onder 1 kap
Rijwoning
Vrijstaand

4%

*Selectie: respondent is op zoek naar (andere) woonruimte
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2.2 Resultaten – Woonwens-/behoefte
Hoeveel m² vloeroppervlak zoek je? (N=662*)

< 50 m²

50 tot 75 m²

8%

23%

75 tot 100 m²

31%

100 tot 150 m²

150 m² of meer

Weet ik (nog) niet

34%

Een derde (34%) van de respondenten is op
zoek naar een woning met een
vloeroppervlakte van 100 tot 150 m². Drie op
de tien (31%) geeft de voorkeur aan een
woning van 75 tot 100 m². Een even groot
aandeel (29%) weet het (nog) niet.

23%

29%

*Selectie: respondent is op zoek naar (andere) woonruimte
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2.2 Resultaten – Woonwens-/behoefte
In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stelling? 'In de gemeente Oirschot is voldoende aanbod van het type woning dat ik zoek' (N=626*)

2%
6%

93%

De respondenten die willen verhuizen, zijn het
bijna unaniem oneens (93%) met de stelling
dat er binnen de gemeente Oirschot
voldoende aanbod is van het type woning
waarnaar men op zoek is.

(Zeer) mee eens
Neutraal
(Zeer) mee oneens

*Selectie: respondent is op zoek naar (andere) woonruimte
Let op: Weet niet/geen mening is niet opgenomen in deze grafiek
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2.2 Resultaten – Woonwens-/behoefte
Je zoekt woonruimte die past binnen je budget. Wat zijn verder de 3 belangrijkste kenmerken waaraan je nieuwe woning of woonomgeving moet voldoen?
(N=662*)

Tuin

71%

Het aantal vierkante meters van de woning

36%

In een rustige woonomgeving

35%

Maakt niet uit, als ik maar zelfstandig kan wonen

27%

Een huis met weinig onderhoud

26%

Winkels dichtbij

19%

Dichtbij de natuur (buitengebied)

11%

In het centrum

11%

Scholen dichtbij

8%

TOP 3

Balkon

6%

Tuin

Een karakteristiek huis

6%

Aantal m² van de woning

Geen tuin
Anders
Weet ik niet

Rustige woonomgeving

1%
11%
1%

*Selectie: respondent is op zoek naar (andere) woonruimte
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2.2 Resultaten – Woonwens-/behoefte
Waarom wil je in de gemeente Oirschot (blijven) wonen? (N=777)

Vanwege familie/vrienden

85%

Vanwege de ligging

51%

Vanwege werk of studie

34%

Vanwege de vereniging waar ik lid van ben

25%

Vanwege de woningen/woonomgeving

Anders

Ik wil niet in de gemeente Oirschot blijven wonen

24%

Aan alle respondenten is gevraagd waarom zij
in de gemeente Oirschot willen (blijven)
wonen, bijna negen op tien (85%) wil in
Oirschot (blijven) wonen vanwege
familie/vrienden en de helft (51%) vanwege
de ligging.

6%

5%
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