
Consumentenbarometer
Rapport voor Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Deel 1 - barometer

© Ipsos 2019. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be
disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. 

Project: 1901514

Dongen, maart 2019 



2© Ipsos 2019

Consumentenbarometer 2019-2021

De komende drie jaar (van 2019-2021) voert Ipsos voor SEH een jaarlijks consumentenonderzoek uit als 
onderdeel van de consumentencampagne van SEH. In deze campagne laten aangesloten adviseurs zich 
“transformeren” van hypotheek(product)adviseurs tot integraal financieel (klant)adviseur, die dus breder advies 
zullen geven dan alleen advies gericht op hypotheken.

Middels het consumentenonderzoek zal inzicht verkregen worden in (veranderingen in) het vertrouwen van de 
Nederlandse consument (18+) in de leefomstandigheden van de huidige en de volgende generatie. Vragen zullen 
zich richten op huisvesting en woonomgeving, maar in een bredere context ook op vertrouwen in de toekomst 
en gevoelens van welbevinden. Daarnaast kunnen vragen zich richten op hoe consumenten zaken hebben 
ingericht rondom verzekeringen en hoe deze verzekeringen helpen bij het leven nu en in de toekomst. 
Kortom: De resultaten zullen ondersteuning bieden bij de transformatie van de SEH-adviseur. 

De Consumentenbarometer heeft een vast en een variabel vraaggedeelte. Met het variabele vraaggedeelte 
wordt ingegaan op een specifiek/actueel onderwerp. In dit eerste onderzoek is dat het onderwerp 
‘verduurzaming van de woning’. 

Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van het vaste deel van de barometer. De resultaten van het variabele 
deel over verduurzaming van de woning zijn separaat opgeleverd.
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Barometer

Verwachting ten aanzien van leef- en 
woonomstandigheden 

▪ Nederlandse consumenten hebben een 
gedifferentieerd beeld van de nabije toekomst. 
23% denkt er in de komende vijf jaar op vooruit te 
gaan qua leefomstandigheden, terwijl 22% juist 
denkt erop achteruit te gaan. 

▪ Over hun eigen woonomstandigheden zijn 
Nederlandse consumenten positiever gestemd: 
22% denkt dat zij er in de komende vijf jaar op 
vooruit gaan, slechts 8% dat zij erop achteruit 
gaan.

Conclusies

Comfortabel gevoel in eigen woning

▪ De meerderheid van de Nederlandse consumenten 
voelt zich comfortabel in zijn of haar eigen woning 
(83%). Bewoners van koopwoningen voelen zich 
nog iets vaker comfortabel in hun woning dan 
bewoners van huurwoningen. 

▪ Aspecten die in belangrijke mate bijdragen aan het 
al dan niet comfortabel voelen in de woning, zijn 
veiligheid, woonlasten en rust, gevolgd door 
inrichting en onderhoud van de woning. Daarnaast 
spelen nog diverse andere aspecten een rol, maar 
de mate waarin is meer afhankelijk van de 
persoonlijke situatie van de consument.

Financieel inzicht en financiële situatie

▪ 81% van de Nederlandse consumenten meent veel of 
zelfs volledig inzicht te hebben in de eigen financiële 
situatie. 36% vindt het nu makkelijker om inzicht te 
krijgen dan tien jaar geleden, 9% heeft daar nu meer 
moeite mee.

▪ 42% van de consumenten meent inzicht te hebben in 
zijn of haar financiële situatie over tien jaar, 16% niet.

▪ 27% vindt dat zij het financieel beter hebben dan de 
vorige generatie, 31% vindt dat zij het slechter hebben. 
Ouderen zijn hierin positiever dan jongeren.

▪ 14% verwacht dat de volgende generatie het beter krijgt 
dan zij, 45% verwacht dat de volgende generatie het 
slechter krijgt. Gezien de voorspellingen van zowel 
jongere als oudere generaties, lijken millennials de minst 
gunstige financiële positie te hebben.

Nederlandse consumenten hebben een zeer diverse kijk op hun leef-, woon- en financiële situatie
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Consumenten pessimistischer over de eigen leefomstandigheden 
in de komende vijf jaar dan over de eigen woonomstandigheden

Resultaten – Barometer

A01, A02. Wat is uw verwachting over uw leefomstandigheden/woonomstandigheden voor de komende vijf jaar?
Basis: alle respondenten (n=534)

2% 20%

7%

51%

67%

20%

18%

4%

4%

4%

3%

Leefomstandigheden

Woonomstandigheden

1- Sterk achteruit gaan 2- Achteruit gaan

3- Stabiel blijven 4- Vooruit gaan

5- Sterk vooruit gaan Weet (echt) niet/niet van toepassing

• Jongeren zijn optimistischer gestemd dan 
ouderen: zij zijn vaker van mening dat hun 
leef- en woonomstandigheden er de 
komende vijf jaar op vooruit zullen gaan.

• Respondenten met een beneden modaal 
inkomen verwachten relatief vaak dat hun 
leefomstandigheden in de komende vijf 
jaar achteruit zullen gaan.

• Bewoners van huurwoningen spreken 
relatief vaak de verwachting uit dat hun 
leef- en woonomstandigheden er de 
komende vijf jaar op vooruit zullen gaan 
(leefomstandigheden: huur: 31% vs. koop: 
15%, woonomstandigheden: 29% vs. 15%).

Verwachting leef- en woonomstandigheden komende 5 jaar
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De meerderheid voelt zich comfortabel in zijn of haar woning

Resultaten – Barometer

A03. In hoeverre voelt u zich comfortabel in uw woning? 
Basis: alle respondenten (n=534)

3%2% 12% 53% 30%

1- Zeer oncomfortabel 2- Oncomfortabel

3- Niet comfortabel, niet oncomfortabel 4- Comfortabel

5- Zeer comfortabel Weet (echt) niet/niet van toepassing

• Respondenten met een beneden modaal 
inkomen voelen zich het minst comfortabel 
in hun woning (72%).

• Bewoners van een koopwoning voelen zich 
vaker comfortabel in hun woning dan 
bewoners van een huurwoning (87% vs. 
78%).

Comfortabel gevoel in eigen woning
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Met name veiligheid, woonlasten en rust zijn bepalend voor een 
comfortabel gevoel in de woning

Resultaten – Barometer

A04. Welke rol spelen onderstaande aspecten in de mate waarin u zich comfortabel voelt in uw woning? 
Basis: alle respondenten (n=534)

17%

21%

18%

13%

11%

11%

13%

9%

8%

8%

6%

8%

8%

3%

68%

62%

64%

69%

69%

58%

52%

50%

50%

43%

45%

39%

39%

22%

12%

15%

15%

15%

18%

26%

25%

32%

33%

35%

34%

21%

34%

47%

3%

2%

3%

4%

2%

4%

9%

8%

9%

15%

16%

32%

20%

28%

Veiligheid

Financiële woonlasten

Rust

Inrichting van de woning

Onderhoud van de woning

Nabijheid van winkels

Geluidsoverlast

Buren

Sociale contacten

Luchtverontreiniging

Reisafstand naar familie, vrienden

Afstand woon-werk

Openbaar vervoer voorzieningen

Culturele activiteiten in de gemeente

4- Doorslaggevende rol 3- Belangrijke rol 2- Beperkte rol 1- Geen rol

Relatief vaak belangrijke/doorslaggevende rol onder:

➢ Vrouwen, modaal inkomen

➢ 25-plussers, vrouwen

➢ Vrouwen

➢ Vrouwen

➢ Vrouwen, beneden modaal, huurwoning

➢ Vrouwen

➢ Koopwoning

➢ 65+, modaal inkomen

➢ 65+

➢ Jonger dan 50 jaar, vrouwen

➢ Hoe jonger hoe bepalender, vrouwen

➢ Jonger dan 35 jaar, beneden modaal, huurwoning

Beïnvloeders comfortabel gevoel in eigen woning
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81% van de consumenten meent veel of zelfs volledig inzicht te 
hebben in de eigen financiële situatie

Resultaten – Barometer

A05. In hoeverre heeft u inzicht in uw financiële situatie (huidige inkomsten, uitgaven en vermogen) op dit moment? 
Basis: alle respondenten (n=534)

3% 14% 27% 54% 2%

1- Helemaal geen inzicht 2- Weinig inzicht

3- Engiszins inzicht 4- Veel inzicht

5- Volledig inzicht Weet (echt) niet/niet van toepassing

• Jongeren van 18- tot 25 jaar geven relatief 
vaak aan dat zij geen/weinig inzicht hebben 
in hun financiële situatie (9%). 65-plussers 
hebben naar eigen zeggen het meeste 
inzicht (91%).

Inzicht in huidige financiële situatie
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Jongeren hebben het gevoel dat zij de afgelopen tien jaar meer 
inzicht hebben gekregen in hun financiën

Resultaten – Barometer

A06. In hoeverre vindt u het nu gemakkelijker of moeilijker om inzicht te krijgen in uw financiële situatie in vergelijking met 10 jaar geleden? 
Basis: alle respondenten (n=534)

2% 7% 50% 26% 11% 5%

1- Veel moeilijker 2- Moeilijker

3- Niet moelijker/niet makkelijker 4- Makkelijker

5- Veel makkelijker Weet (echt) niet/niet van toepassing

• 36% vindt het nu (veel) makkelijker om 
inzicht te krijgen in de eigen financiële 
situatie dan tien jaar geleden, 9% vindt dat 
nu juist moeilijker.

• Met name jongeren onder de 35 jaar 
vinden het nu makkelijker om inzicht te 
krijgen in hun financiële situatie dan 10 jaar 
geleden. 35-plussers ervaren relatief vaak 
geen verschil tussen toen en nu.

Nu makkelijker of moeilijker om inzicht te krijgen in financiële 
situatie dan 10 jaar geleden?
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42% meent inzicht te hebben in zijn of haar financiële situatie 
over tien jaar

Resultaten – Barometer

A07. In hoeverre heeft u inzicht in uw financiële situatie over 10 jaar?
Basis: alle respondenten (n=534)

3% 13% 34% 26% 15% 8%

1- Helemaal geen inzicht 2- Weinig inzicht

3- Engiszins inzicht 4- Veel inzicht

5- Volledig inzicht Weet (echt) niet/niet van toepassing

• Jongeren van 18 tot 25 jaar geven relatief 
vaak aan geen of weinig inzicht te hebben 
in hun financiële situatie over 10 jaar 
(25%). 65-plussers hebben hier de minste 
moeite mee (52% zegt veel of volledig 
inzicht te hebben).

Inzicht in financiële situatie over 10 jaar
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Jongeren vinden dat zij het financieel slechter hebben dan de 
vorige generatie, ouderen vinden juist dat zij erop vooruit zijn 
gegaan ten opzichte van hun vorige generatie

Resultaten – Barometer

A08. Vindt u dat u het financieel beter of slechter heeft dan de vorige generatie (mensen die 20-30 jaar ouder zijn dan u)?
Basis: alle respondenten (n=534)

3% 28% 41% 25% 2%

1- Veel slechter 2- Slechter 3- Even goed 4- Beter 5- Veel beter

• Het zijn met name jongeren onder de 35 
jaar die menen dat zij het financieel 
slechter hebben dan de vorige generatie. 
65-plussers zijn relatief vaak van mening 
dat zij het beter hebben dan hun vorige 
generatie.

• Respondenten met een beneden modaal 
inkomen zijn negatiever of hun financiële 
situatie vergeleken met die van de vorige 
generatie dan respondenten met een 
modaal of boven modaal inkomen.

Financiële situatie vergeleken met de vorige generatie
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Men schat de financiële positie van millennials het minst gunstig in

Resultaten – Barometer

A09. Verwacht u dat de volgende generatie (mensen die 20-30 jaar jonger zijn dan u) het in de toekomst financieel beter of slechter krijgt dan u?
Basis: alle respondenten (n=534)

4% 40% 41% 13% 1%

1- Veel slechter 2- Slechter 3- Even goed 4- Beter 5- Veel beter

• Eerder zagen we dat de jongeren onder de 
35 jaar vinden dat ze het financieel minder 
goed hebben dan de vorige generatie. De 
wat oudere respondenten van 35 jaar en 
ouder onderschrijven dat met hun 
voorspelling dat de volgende generatie het 
financieel minder goed zal hebben dan zij. 

• De jongeren onder de 25 jaar geven relatief 
vaak aan te verwachten dat de volgende 
generatie het weer beter krijgt. De huidige 
jongeren lijken daarmee financieel de 
minst gunstige positie te hebben (slechter 
dan de vorige én de volgende generatie).

Financiële situatie vergeleken met de volgende generatie
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Hoe we dit onderzocht hebben

N = 534 respondenten

GfK Consumenten panel

NL 18+ representatief getrokken op leeftijd, geslacht en opleiding 

Online vragenlijst van 7 minuten 

13 februari 2019 – 20 februari 2019 

Onderzoeksopzet

Met wie we 
hebben gesproken

Hoe hebben we 
met ze gesproken 


