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Gezondheid en geluk zijn aspecten die steeds belangrijker worden gevonden bij de 

keuze voor een nieuwe woonomgeving. Het is daarom ook belangrijk om bij het creëren 

van een nieuwe woonomgeving rekening te houden met aspecten waar toekomstige 

bewoners zich gelukkig bij voelen. Met dit onderzoek zijn verschillende thema’s onder 

de loep genomen die een rol spelen bij het verhogen van gezondheid en geluk. Om deze 

thema’s te bepalen is uitgebreid deskresearch gedaan en zijn verschillende modellen 

gecombineerd. Verschillende aspecten die bij konden dragen aan gezondheid en geluk 

zijn onderverdeeld in vier thema’s, die zijn uitgevraagd onder een representatieve 

steekproef. Dit gaf een gevarieerd beeld van wat de Nederlander belangrijk vindt op het 

gebied van een gezonde en gelukkige woonomgeving en wat minder belangrijk was. De 

uitgevraagde thema’s zijn ‘gezonde voeding en beweging’, ‘ontspannen en duurzaam 

wonen’, ‘mobiliteit en gewenst vervoer’ en ‘prettig samenleven en vermaak’.

Uiteraard denkt niet iedereen hetzelfde over al deze thema’s. Daarom hebben we ook 

onze BSR woonstijlen gecombineerd met dit onderzoek, om te kunnen bepalen wat de 

belangrijkste overeenkomsten en verschillen zijn tussen verschillende leefstijlen.

Dit onderzoek heeft naast algemene inzichten geleid tot een uitbreiding van de BSR 

wonen toolkit, waarmee heel makkelijk per leefstijl kan worden bekeken welke 

aspecten de belangrijkste bijdrage leveren aan een gelukkige en gezonde 

woonomgeving.
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Inleiding
Gezond en gelukkig wonen



Algemene bevindingen:

Gezondheid en geluk in de 
woonomgeving van de gemiddelde 

Nederlander
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Nederlanders zijn tevreden over hun huidige woonsituatie. Ze geven zichzelf een ruim 

voldoende voor hun woongeluk en gezondheid met betrekking tot de woning. Er zitten wel 

kleine verschillen tussen subgroepen, maar in de basis geeft elke groep voor in beide 

gevallen een ruim voldoende. 

Het bevorderen van gezond en gelukkig wonen is dan ook heel belangrijk volgens 

Nederlanders bij de ontwikkeling van een nieuw gebied. Er zijn weinig Nederlanders die dit 

niet belangrijk vinden.

Bij de ontwikkeling van een nieuwe woonomgeving is groen super belangrijk, dat komt 

zowel in de open antwoorden als in het gehele onderzoek naar voren. Daarnaast zie je dat 

alle onderwerpen in het blok ‘ontspannen en duurzaam wonen’ als belangrijk worden 

gevonden. Die gaan allemaal over natuur, groen, wandelen, recreatie een schone en stille 

omgeving. De aanwezigheid van natuur en groen is ook HET belangrijkste onderdeel in de 

overall ranking. 

Over welke functie van groen het belangrijkst is, is verdeeldheid. Zowel het uitzicht, het 

vergroten van het aantal dieren en recreatie worden alle drie ongeveer even belangrijk 

gevonden.
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Gezond en gelukkig wonen



Na groen volgen; rust en ruimte als 2 onderwerpen die ook erg belangrijk zijn als het gaat 

om de ideale woonomgeving. Een stille en schone omgeving is relatief gezien ook belangrijk 

in de totaalranking. Veiligheid en voorzieningen in de buurt zijn ook relevant in de open 

antwoorden.

Wellicht opvallend: Nabijheid van medische zorg is ook erg belangrijk (82%), ook in de 

totaalranking. 

Zaken rondom duurzaamheid zijn over het algemeen minder belangrijk, maar dat wil niet 

zeggen dat het helemaal niet belangrijk is. Vaak vindt zo tussen de 40% en 60% van de 

Nederlanders zaken rondom duurzaamheid belangrijk. Dat vind ik toch nog wel redelijk 

hoger percentages als je het mij vraagt. 

Ook zaken die gezamenlijk zijn zoals buurtactiviteiten of deelmobiliteit zijn voor de meeste 

Nederlanders wat minder belangrijk voor een woonomgeving. 

In de keuzetaken is te zien dat de Nederlander kiest liever voor gemak, (ruwe) natuur en 

rust. Wel is er verdeeldheid over onderhoud tuin (samen versus tuinier) en stalling auto’s 

(voor duur of juist verder weg). 
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Gezond en gelukkig wonen

Algemene bevindingen

Belangrijkste aspecten in een 

nieuwe woonomgeving

1. Een omgeving die uitnodigt om te gaan 

wandelen of fietsen

2. Veel natuur en groen

3. Een schone en stille omgeving

4. Nabijheid van medische zorg

5. Voldoende (groene) fiets en wandelpaden

6. Recreatie mogelijkheden (parken)

7. Goede bereikbaarheid (zowel auto als OV)

8. Voldoende parkeergelegenheid voor de 

deur

9. Behulpzame buurtbewoners

10. Een gevarieerd aanbod aan voorzieningen

11. Wellicht opvallend: Opvang van overmatig 

regenwater (72% belangrijk) 

Minst belangrijke aspecten in een 

nieuwe woonomgeving

1. Het stimuleren van lopen

2. Gemeenschappelijk groente en fruit

3. Fastfoodketens op ruimte afstand

4. Stimuleren van elektrisch vervoer

5. Autovrije zones

6. Mogelijk maken van deelmobiliteit

7. Voldoende buurtactiviteiten

8. Gemeenschappelijk buurtbudget

9. Een buurt app

Een woning zelf moet gezond en comfortabel zijn en 

voldoende licht hebben

Ook hier zijn zaken rondom duurzaamheid weer minder 
belangrijk maar nog steeds voor de helft van de 
Nederlanders.

Opvallende verschillen 

‘niet stedelijken’

Wel natuur maar ook een goede bereikbaarheid, 

daarnaast hechten ze wat minder belang aan 

duurzaamheid:

- Niet stedelijken houden nog net wat meer van 

groen en natuur: een omgeving die het 

uitnodig om te wandelen of fietsen en de 

aanwezigheid van natuur en groen is voor hen 

nog net wat belangrijker.

- Maar een goede bereikbaarheid is ook 

belangrijk voor niet stedelijken, zij willen 

vaker een goede bereikbaarheid met de auto 

en voldoende parkeergelegenheden.

- Niet stedelijken vinden zaken rondom 

duurzaamheid minder vaak van belang.



Wat vindt 
Nederland?     
algemeen



Algemeen
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Belangrijkste resultaten:

• Gemiddeld geven Nederlanders 
zichzelf een ruim voldoende als 
het gaat om woongeluk en de 
gezondheid met betrekking tot de 
woning. Tussen woongeluk, 
mentale gezondheid en fysieke 
gezondheid zich nauwelijks 
verschil in de beoordeling die 
Nederlanders zichzelf geven. 

• Niet stedenlijken (8,1) en 
bewoners in een koopwoning 
(8,1) zijn gemiddeld gezien het 
gelukkigst in hun woning. 

• De mentale gezondheid (7,5) en 
de fysieke gezondheid (7,4) wordt 
relatief minder goed beoordeeld 
door bewoners in een sociale 
huurwoning, al is deze 
beoordeling alsnog ruim 
voldoende. 
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Nederlanders geven zichzelf gemiddeld ruim 
voldoende voor huidige woongeluk en gezondheid

Algemeen

Vraag: Als het gaat over uw huidige woonsituatie, hoe beoordeelt u dan de onderstaande aspecten op een schaal van 1 tot 10?

Basis: Alle respondenten n=1.501

5% 6% 6%

26% 25% 29%

69% 69% 65%

7,9 7,9 7,8

Uw woongeluk Uw mentale gezondheid
met betrekking tot uw

woonsituatie

Uw fysieke gezondheid
met betrekking tot uw

woonsituatie

Goed (8-10)

Voldoende (6-7)

Onvoldoende (1-5)
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‘Goed contact met de buren, 
rustig gelegen, speeltuin en 
ruime parkeer gelegenheid’

‘Rustig, ruim, veel 
groen, winkels in de 
buurt en medische 
voorzieningen’

‘Lekker veel groen 
en een rustige wijk’

‘Rustige buurt waar het geen doorgaande straat is qua 
auto's die erdoorheen rijden. Parkeerplek voor de deur. 
Genoeg groen voorzieningen en speelplekken voor 
kinderen.’

‘Veel groen, op een 
natuurlijke manier, en buren 
die elkaar kennen. 
voorzieningen op 
loopafstand, treinstation op 
loopafstand.’

Algemeen

Rust en groen voor Nederlanders het ideaalplaatje van een prettige woonomgeving; 
ook genoeg ruimte, voorzieningen en sociaal contact worden vaak benoemd

Vraag: Als het gaat om prettig wonen in de wijk, hoe zou u dan uw ideale woonomgeving omschrijven?
Basis: Alle respondenten n=1.501



Gezonde voeding en beweging
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Belangrijkste resultaten:

• Wanneer het gaat over thema’s 
rondom beweging en voeding 
vinden Nederlanders het veruit 
het belangrijkste dat ze in een 
omgeving wonen die het 
uitnodigt om te gaan wandelen of 
fietsen. Een ruime meerderheid 
(81%) geeft aan dit belangrijk te 
vinden. Andere zaken die de 
meerderheid van de 
Nederlanders belangrijk vindt in 
de nieuwe woonomgeving zijn; 
een speeltuin voor kinderen 
(64%), gezonde eetgelegenheden 
in de buurt (56%) en de 
aanwezigheid van sportvelden 
(53%). 

• Zaken die wat minder belangrijk 
worden gevonden zijn; het 
stimuleren van lopen (41%), 
gemeenschappelijk groente of 
fruit (40%) of het op ruimte 
afstand liggen van fastfoodketens 
(36%). Al zijn deze zaken voor 
een minderheidsgroepering 
hiermee dus wel van belang.

• In algemene zin is zichtbaar dat 
bewoners die grootstedelijk 
wonen nagenoeg alle 
voorgelegde onderdelen relatief 
belangrijker vinden voor hun 
woonomgeving. Bewoners van 
sociale huurwoningen vinden 
bijna alle onderdelen juist relatief 
minder belangrijk voor hun 
woonomgeving. 
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Nederland wil omgeving die uitnodigt om te gaan 
wandelen/ fietsen; ook speeltuin voor kinderen van belang

Gezonde voeding en beweging

37%

27%

18%

16%

15%

13%

14%

15%

45%

37%

38%

38%

32%

28%

26%

21%

13%

18%

30%

26%

28%

32%

32%

29%

3%

7%

9%

11%

15%

15%

17%

21%

8%

4%

8%

8%

9%

9%

12%

4%

Top-2

81%

64%

56%

53%

47%

41%

40%

36%

Bottom-2

4%

16%

13%

19%

23%

24%

26%

33%

Die het uitnodigt om te gaan wandelen of fietsen

Met een speeltuin voor kinderen

Met gezonde eetgelegenheden in de buurt

Met sportvelden zoals een voetbal- of een
tennisveld

Met een plein met sporttoestellen waar gesport
kan worden

Met duidelijk zichtbare trappen (en verstopte
liften) in appartementencomplex om lopen te

stimuleren

Met een gemeenschappelijke moestuin of
fruitbomen

Waar fastfoodketens op ruime afstand van de wijk
liggen

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet belangrijk Helemaal niet belangrijk Weet niet/geen mening

Vraag: Hieronder staan 8 zaken die gezonde voeding en beweging in de wijk kunnen stimuleren. Stelt u zich voor dat u op termijn zou 

verhuizen, hoe belangrijk vindt u dan de aanwezigheid van onderstaande faciliteiten/kenmerken in uw nieuwe woonomgeving?

Basis: Alle respondenten n=1.500



Ontspannen en duurzaam wonen

16



Belangrijkste resultaten:

• Zichtbaar is dat alle onderdelen 
rondom duurzaam en ontspannen 
wonen door een meerderheid van 
de Nederlanders belangrijk 
worden gevonden. Hiermee is 
‘groen’ en ‘ontspanning’ dus erg 
belangrijk voor de Nederlander als 
het gaat over de woonomgeving. 
De aanwezigheid van natuur/groen 
(91%) en een schone omgeving 
(90%) is het allerbelangrijkst. 

• Grootstedelijken vinden de 
aanwezigheid van parken, relatief 
nog wat belangrijker (79%).

• Zowel inwoners uit een 
koopwoning (75%) als niet 
stedelijken (75%) vinden het 
opvangen van regenwater relatief 
vaker belangrijk. 

• Het onderdeel waar de meeste 
‘neutrale meningen’ over zijn, is 
het prioriteren van een duurzame 
woonomgeving. Toch vindt nog 
steeds een ruime meerderheid dit 
onderdeel van belang (63%). Niet 
stedelijken vinden het prioriteren 
van duurzaamheid minder 
belangrijk (57%).

• Verder valt op dat bewoners uit 
sociale huurwoningen het 
beperken van geluidsoverlast iets 
minder vaak van belang vinden 
(78%).

17

Een groene schone en stille omgeving is voor bijna 
iedereen van belang, duurzaamheid hoeft voor 1 op 3 
geen prioriteit te hebben

Ontspannen en duurzaam wonen

59%

53%

44%

37%

39%

33%

28%

22%

32%

37%

38%

45%

41%

41%

44%

41%

8%

8%

13%

16%

15%

21%

21%

27%

3%

3%

4%

5%

Top-2

91%

90%

83%

82%

80%

74%

72%

63%

Bottom-2

1%

1%

3%

2%

3%

4%

5%

7%

Waarin veel natuur en groen aanwezig is

Die schoon is (bijvoorbeeld zonder zwerfafval
of hondenpoep)

Die stil is en waarin geluidsoverlast wordt
beperkt

Waar medische zorg nabij is

Met groene wandelroutes

Met parken waarin ik kan recreëren

Waarin rekening wordt gehouden met de
(opvang van) overmatig regenwater

Waar duurzaamheid prioriteit heeft

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet belangrijk Helemaal niet belangrijk Weet niet/geen mening

Vraag: Hieronder staan 8 zaken die ontspannen en duurzaam wonen in de wijk kunnen stimuleren. Stelt u zich voor dat u op termijn zou 

verhuizen, hoe belangrijk vindt u dan de aanwezigheid van onderstaande faciliteiten/kenmerken in uw nieuwe woonomgeving?

Basis: Alle respondenten n=1.500



Mobiliteit en gewenst vervoer
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Belangrijkste resultaten:

• Wanneer het gaat om mobiliteit en 
vervoer in de wijk wordt zichtbaar 
dat een goede bereikbaarheid 
belangrijk is, zowel met de auto 
(80%), als met het OV (75%). 

• Een goede bereikbaarheid met de 
auto is nog net wat belangrijker 
voor bewoners van koopwoningen 
(84%) en niet-stedelijken (84%). 
Terwijl sociale huur bewoners (81%) 
en groot-stedelijken (80%) een 
goede bereikbaarheid met het OV
wat belangrijker vinden. 

• Naast een goede beriekbaarheid
moet de infrastructuur ruim 
opgezet zijn. Een ruime 
meerderheid vindt voldoende 
wandel- en fietspaden (86%) en 
voldoende parkeerplaatsen (79%) is 
(heel) belangrijk. 

• Bewoners van koopwoningen (84%) 
en niet-stedelijken (85%) vinden 
voldoende parkeergelegenheid voor 
de deur nog wat vaker (heel) 
belangrijk.

• Alles rondom duurzaamheid is wat 
minder belangrijk, zoals het 
stimuleren van elektrisch vervoer 
(46%) of autovrije zones (42%). Het 
mogelijk maken van deelmobiliteit 
vindt een relatief grote groep zelfs 
helemaal niet belangrijk (34%). 

• Vooral niet stelijken vinden zaken 
rondom duurzaamheid minder vaak 
van belang. 20

Voldoende fiets en wandelpaden en bereikbaarheid 
belangrijk voor Nederlanders, meningen verdeeld over 
deelmobiliteit

Mobiliteit en gewenst vervoer

42%

31%

38%

33%

28%

25%

16%

17%

13%

43%

49%

41%

42%

42%

42%

30%

25%

21%

11%

14%

15%

16%

22%

24%

32%

31%

29%

3%

5%

4%

6%

11%

17%

20%

8%

8%

14%

Top-2

86%

80%

79%

75%

70%

67%

46%

42%

34%

Bottom-2

2%

5%

6%

8%

6%

8%

19%

25%

34%

Met voldoende fiets- en wandelpaden

Die goed bereikbaar is met de auto

Met voldoende parkeergelegenheden voor
de deur

Die goed bereikbaar is met het OV

Met veel 30 kilometer zones

Waarin auto- en snelwegen op ruime afstand
buiten de wijk zitten

Waarin elektrisch vervoer gestimuleerd
wordt

Met autovrije zones

Waar deelmobiliteit mogelijk wordt gemaakt 
(bijvoorbeeld deelauto’s of fietsen)

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet belangrijk Helemaal niet belangrijk Weet niet/geen mening

Vraag: Hieronder staan 9 zaken die mobiliteit en gewenst vervoer in de wijk kunnen stimuleren. Stelt u zich voor dat u op termijn zou 

verhuizen, hoe belangrijk vindt u dan de aanwezigheid van onderstaande faciliteiten/kenmerken in uw nieuwe woonomgeving?

Basis: Alle respondenten n=1.500



Prettig samenleven en vermaak
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30%

27%

24%

29%

15%

16%

13%

13%

12%

13%

49%

49%

47%

39%

37%

37%

37%

31%

31%

28%

16%

17%

22%

19%

32%

33%

33%

30%

32%

32%

5%

4%

7%

10%

11%

12%

17%

16%

16%

6%

4%

4%

8%

7%

9%

Top-2

80%

76%

71%

68%

53%

53%

50%

43%

43%

42%

Bottom-2

3%

6%

5%

13%

14%

13%

16%

25%

23%

25%

Waarin behulpzame bewoners wonen die ik
vertrouw

Met een gevarieerd aanbod aan
voorzieningen

Met buurtpreventie/wijkbeheer

Die kindvriendelijk is

Waarbij ik altijd bij iemand terecht kan met
mijn problemen

Waarin mensen wonen met dezelfde
denkwijze/levensfase

Met ontmoetingsplekken in gebouwen en de
openbare ruimte

Met voldoende buurtactiviteiten (zoals een
buurtbarbecue)

Waarin er een gemeenschappelijk budget is
voor de buurt

Met een app om met elkaar in contact te
komen en elkaar te ontmoeten

Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet belangrijk Helemaal niet belangrijk Weet niet/geen mening

Belangrijkste resultaten:

• Nederlanders willen vooral 
behulpzame buren die ze 
vertrouwen. Maar het contact 
hoeft niet te intensief te zijn voor 
de meesten. Voldoende activiteiten 
met de buurt (43%) en een 
gemeenschappelijk buurtbudget 
(43%) zijn voor een minderheid van 
belang.

• Niet stedeljiken vinden behulpzame 
buren nog net wat belangrijker dan 
groot-stedelijken (84% versus 75%).

• Bewoners vanuit particulier huur 
(51%), vinden aan app om in 
contact te komen met de buurt 
relatief vaker belangrijk. Bewoners 
van koopwoningen hechten relatief 
vaker belang aan voldoende 
buurtactiviteiten (47%).

• Ook een gevarieerd aanbod aan 
voorzieningen in de wijk is van 
belang voor een meerderheid van 
de Nederlanders (76%). 

• Groot-stedelijken hechten relatief 
meer waarde aan een 
kindvriendelijke omgeving (70%).
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Nederlander hecht belang aan buren en voorzieningen 
in de buurt, minder aan actief ontmoeten

Prettig samenleven en vermaak

Vraag: Hieronder staan 10 zaken die prettig samenleven en vermaak in de wijk kunnen stimuleren. Stelt u zich voor dat u op termijn zou 

verhuizen, hoe belangrijk vindt u dan de aanwezigheid van onderstaande faciliteiten/kenmerken in uw nieuwe woonomgeving?

Basis: Alle respondenten n=1.500



Verdieping
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Nederlander kiest liever voor gemak, (ruwe) natuur en rust; 
verdeeldheid over onderhoud tuin en stalling auto’s

29

Belangrijkste resultaten:

• Bij het voorleggen van 
keuzetaken komt naar voren dat 
de Nederlander het liefst kiest 
voor gemak; 72% kiest eerder 
voor fruitbomen om van te 
plukken en 64% gaat liever 
picknicken dan joggen in het park.

• Daarnaast heeft (ruwe) natuur de 
voorkeur. Dat blijkt uit de 
voorkeur voor de natuurspeeltuin 
(70%) en bloemen en struiken 
(71%) i.p.v. een bomenlaan.

• Ook rust is van belang, 70% 
prefereert een rustig park boven 
een park met veel kinderen.

• Grootstelijken waarderen de rust 
in de drukke stad en kiezen nog 
wat vaker voor een rustig park 
met een bankje (73%).

• Bewoners uit een sociale 
huurwoning kiezen relatief vaker 
voor bloemen of struiken (76%). 

• Terwijl bewoners uit een 
koopwoning relatief vaker kiezen 
voor joggen in het park (40%). 

• Stedelijken prefereren nog vaker 
dan anderen fruitbomen om van 
te plukken (78%).

Verdieping

Speeltuin Natuurspeeltuin

Samen tuinieren Tuinman

Bomenlaan Bloemen en struiken

Auto voor de deur Autoluw

Joggen in het park Picknicken in het park

Fruitbomen om van te plukken

Moestuin om in te werken

Rustig park met bankje Park met veel kinderen en speeltuin

70%

54%

71%

54%

64%

72%

70%

Vraag: Er volgen nu zeven keuzetaken die gaan over uw voorkeur in uw nieuwe woonomgeving. Geef per keuzetaak aan of u in uw 

nieuwe woonomgeving liever zou kiezen voor optie A of voor optie B.

Basis: Alle respondenten n=1.501



Wat vindt 
Nederland?     
BSR-woonstijl
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Van doelgroep naar 
concept & product

Functioneel

Programmatische invulling:

• Woningtype

• Vierkante meters

• Prijs

• Aantal kamers

• Tuin 

• Voorzieningen

Psycho-sociaal

Conceptuele invulling:

• Woonmilieu

• Woonsfeer

• Buurtcontact

• Uitstraling 

• Functiemenging

• Diversiteit

Leefstijl

Emotie

Doelgroep = ratio + emotie

Ratio

Socio-demo

Concept & productConcept & product

Een fijne, gezonde leefomgeving is meer dan de gebouwde 

omgeving. Het zijn de mensen die geluk en gezondheid ervaren 

in hun buurt, die het wonen werkelijk beleven. Vierkante 

meters en prijs zijn essentiële aspecten van gebiedsontwikkeling 

en woningbouw, maar ze voldoen niet om leefbare gebieden 

vorm te geven met een duurzame blik op samenleven in de 

toekomst.

Juist die perceptie van bewoners meten wij met onze BSR-

leefstijlsegmentatie Woonbeleving. MarketResponse heeft een 

lange staat van dienst als het gaat om effectieve 

segmentatiestudies. Het wetenschappelijk onderbouwde BSR-

model biedt de mogelijkheid om doelgroepen te definiëren op 

verschillende thema’s. 

In de Woonbeleving-segmentatie zien we zes onderscheidende 

belevingswerelden voor thema’s als woonomgeving, 

duurzaamheid, mobiliteit, participatie, verhuizen, 

levensloopbestendigheid en dus ook bij het thema gezondheid 

en geluk. Dit geeft handvatten voor het bepalen van onder 

andere het woonprogramma, type voorzieningen, vormgeving 

en communicatiestijlen.
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BSR-leefstijlen:

De drijfveren van 
mensen

DE MENS

DRIJFVEREN (BSR)

ATTITUDE

GEDRAG

DEMOGRAFIE

Waarom doen mensen de dingen die ze 

doen? 

Wij geloven in de kracht van leefstijlen bij 

het verklaren en beïnvloeden van gedrag. 

Wij hebben daar een wetenschappelijk 

model voor: het BSR™-model. BSR™

vertelt je twee dingen: Wát je moet doen. 

En wáárom je dat moet doen. Voor het in 

beweging krijgen van je burgers. Van 

passieve naar actieve betrokkenheid 

bijvoorbeeld.
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BSR-wonen leefstijlverdeling in Nederland 

36

De eigenzinnige bewoners 

De exclusieve bewoners

De rustige bewoners

De actieve bewoners

De gezellige bewoners 

De comfortabele 

bewoners

9%

13%

22%
15%

20%
21%

LEEFSTIJLVERDELING



Algemeen
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Belangrijkste resultaten:

• De gezellige (geel) en exclusieve 
(blauw) bewoners vinden zichzelf 
het mentaal gezondst en 
gelukkigst

• De comfortabele (aqua) bewoner 
geeft zichzelf duidelijk de minst 
hoge cijfers.

• De eigenzinnige (rood) en actieve 
(oranje) bewoners vinden zichzelf 
even gelukkig, maar de 
eigenzinnige bewoner schaalt zijn 
mentale gezondheid iets hoger in.

38

Nederlanders geven zichzelf gemiddeld ruim 
voldoende voor huidige woongeluk en gezondheid

Algemeen

Vraag: Als het gaat over uw huidige woonsituatie, hoe beoordeelt u dan de onderstaande aspecten op een schaal van 1 tot 10?

(Combinatie van woongeluk en mentale gezondheid)

Basis: Alle respondenten n=1.501

woongeluk

mentale 

gezondheid



Belangrijkste resultaten:

• De gezellige (geel) en exclusieve 
(blauw) bewoners vinden zichzelf 
ook fysiek het gezondst en 
gelukkigst, maar de afstand tot 
met name de eigenzinnige (rood) 
bewoners is veel kleiner.

• De comfortabele (aqua) bewoner 
geeft zichzelf duidelijk de minst 
hoge cijfers, maar ook de rustige 
(groen) bewoners scoren hun 
eigen fysieke gezondheid relatief 
laag.

• De eigenzinnige (rood) en actieve 
(oranje) bewoners vinden zichzelf 
even gelukkig, maar de 
eigenzinnige bewoner schaalt zijn 
fysieke gezondheid iets hoger in.

39

Nederlanders geven zichzelf gemiddeld ruim 
voldoende voor huidige woongeluk en gezondheid

Algemeen

Vraag: Als het gaat over uw huidige woonsituatie, hoe beoordeelt u dan de onderstaande aspecten op een schaal van 1 tot 10? 

(Combinatie van woongeluk en fysieke gezondheid)

Basis: Alle respondenten n=1.501

woongeluk

fysieke 

gezondheid
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‘Genoeg ruimte, een paar 
parkjes, genoeg groen, 
sportmogelijkheden’

‘Rustige wijk, veel 
groen, vrij uitzicht, 
weinig verkeer’

‘Midden in het 
centrum en toch mooi 
en groen wonen’

‘Niet overbevolkt. Aan het water. Veel groen. Boeren 
met de koeien in de wei! Wijken voor 55 plussers. Geef 
iedereen 1 eigen parkeerplek! Maar dan wel 
handhaven! Geen geluidsoverlast!’

‘Vrijstaande, gelijkvloerse 
woning in een rustige buurt 
aan de rand van een bos of 
water.’

Algemeen

Rust, ruimte en groen veel genoemd. Wel duidelijke verschillen tussen de leefstijlen

Vraag: Als het gaat om prettig wonen in de wijk, hoe zou u dan uw ideale woonomgeving omschrijven?
Basis: Alle respondenten n=1.501

‘Gezelligheid en 
naar elkaar 
omkijken’



Verdieping

56



Meningen binnen leefstijlen vooral verdeeld over wel of 
geen tuinman en wel of niet de auto voor de deur

57

Belangrijkste resultaten:

• Alle leefstijlen kiezen vaker voor 
een natuurspeeltuin dan een 
‘gewone’ speeltuin, vaker voor 
bloemen en struiken dan voor 
een bomenlaan, vaker voor 
picknicken in het park dan joggen 
in het park, vaker voor 
fruitbomen dan een moestuin en 
vaker voor een rustig park met 
bankje dan een park met veel 
kinderen en een speeltuin.

• De comfortabele (aqua) en 
exclusieve (blauw) bewoners 
kiezen vaker voor een tuinman, 
de overige leefstijlen vaker voor 
samen tuinieren.

• De eigenzinnige (rood) bewoners 
kiezen vaker voor autoluw, waar 
de overige leefstijlen vaker voor 
een auto voor de deur kiezen.

Verdieping

62%

64%

67%

59%

52%

69%

78%

Vraag: Er volgen nu zeven keuzetaken die gaan over uw voorkeur in uw nieuwe woonomgeving. Geef per keuzetaak aan of u in uw 

nieuwe woonomgeving liever zou kiezen voor optie A of voor optie B.

Basis: Alle respondenten n=1.501

59%

80%

74%

58%

79%

58%

80%



Belangrijkste resultaten:

• Alle leefstijlen vinden het 
belangrijk dat bij het ontwerp van 
een nieuwe woning en 
woonomgeving gelet wordt op 
het bevorderen van gelukkig 
wonen en gezondheid.

• De gezellige (geel) en 
eigenzinnige (rood) bewoners 
vinden dit het allerbelangrijkst.

• De rustige (groen) bewoner vindt 
dit het minst belangrijk, gevolgd 
door de exclusieve (blauw) 
bewoner als het gaat om gelukkig 
wonen en de comfortabele 
(aqua) bewoner als het gaat om 
gezondheid.

58

Letten op gezond en gelukkig wonen bij ontwerp zeer  
belangrijk, zeker voor de eigenzinnige, gezellige en 
actieve bewoners

Verdieping

Combinatie van vragen: In hoeverre vindt u het belangrijk dat bij het ontwerp van een nieuwe woning en woonomgeving wordt gelet op 

het bevorderen van gelukkig wonen? En: …het bevorderen van gezondheid?

Basis: Alle respondenten n=1.501
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Horecasegmentatie

Over het onderzoek

STEEKPROEF

• Doelgroep: Nederlanders (18+)

• Steekproefkader: Dynata, partner 
van MarketResponse

• Weging: O.b.v. de werkelijke 
verhouding binnen Nederland op 
leeftijd, geslacht, opleiding, regio 
en huishoudgrootte 

• Respons: 1.501 personen 
(na kwaliteitsschoning)

• Veldwerkperiode: 7 juli t/m 22 juli 
2022

DOEL

• Welke aspecten vindt Nederland 

belangrijk als het gaat om gezond 

en gelukkig wonen?

• Hoe verschillen de woonleefstijlen 

op deze aspecten?

VRAGENLIJST

• BSR vragen

• Algemene vragen

• Gezonde voeding en beweging

• Ontspannen en duurzaam wonen

• Mobiliteit en gewenst vervoer

• Prettig samenleven en vermaak

• Achtergrondvragen

• 15 minuten

METHODE & ANALYSE

• Kwantitatief online onderzoek

• Data kwaliteitscheck op:

- extreme invultijden

- straightlining

- isolation

- frequentie ‘weet niet’

- kwaliteit open antwoorden   

• Domein specifieke BSR® 

woonleefstijlen



Wiebe de Ridder, Principal Consultant
e: wiebe.deridder@marketresponse.nl
m: 06-24672680

Benieuwd naar het volledige onderzoek of naar wat BSR voor jou kan 
betekenen? Neem dan contact op met Wiebe de Ridder!

Over MarketResponse

MarketResponse helpt organisaties duurzaam ontwikkelen op basis van 
betekenisvolle informatie. Met een unieke combinatie van data science, human 
insights, design thinking, strategieontwikkeling en implementatiekracht geven 
onze ruim vijftig experts organisaties inzicht en richting bij transitie.
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Aan de slag
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