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Intro
Leeswijzer
Dit is een klikbare pdf. Dat betekent dat er door het document heen gekikt kan 
worden. Via het menu aan de bovenkant van de pagina’s ‘ De jongvolwassene, De 
(toekomstige) ouder, de medior’ kan men naar de verschillende persona’s klikken. 
Per persona kan men gebruikmaken van de tabjes ‘over mij’, ‘mijn overwegingen’, 
‘beinvloedingsfactoren en ‘mijn proces’ om naar deze verschillende categorieeen 
te navigeren. Per tabje is er een derde navigatieniveau beschikbaar waarbij de 
verschillende onderwerpen verder worden beschreven. 

Onder het tabje ‘Mijn proces’ is er voor elke persona de klantreis uitgewerkt. Dit 
is de visualisering van het overwegingsproces om wel of niet een bepaalde keuze 
te maken in de woonsituatie. In deze klantreizen staan de groene pijlen voor een 
gedachte of overweging ter bevordering van de woonkeuze. Rode pijlen visualiseren de 
belemmerende gedachten in de overweging.

Persona’s
Met persona’s vertellen we verhalen over de ervaringen van mensen die je helpen om 
hen beter te begrijpen. We zetten hierbij niet de data centraal (hoewel de persona’s wel 
gebaseerd zijn op onderzoek), maar de context, beleving en leefwereld van de burgers.  
Ze helpen ons om ons makkelijker in te leven, om sneller te begrijpen wat iemand nodig 
heeft, welke overwegingen worden gemaakt en welke gedachten spelen bij het maken 
van een woonkeuze.

Kortom: Met persona’s kun je je beter in burgers verplaatsen. Een persona vertelt het 
verhaal van een specifieke doelgroep. Dat geeft data een gezicht, de persona’s zijn in 
die zin een illustratie, een vermenselijking van de resultaten. Met persona’s heb je 

voornamelijk handvatten voor hoe je burgers bedient: 

•   hoe je hen benadert en bejegent;  
•   op welke thema’s je kan inspelen in de communicatie of beleidsvorming; 
•   met welke tone of voice je communiceert; 
•   hoe je op welke behoeften van de burger kunt inspelen.

De persona’s beschrijven 3 verschillende typen burgers met elk hun eigen levensfases en 
breukmomenten, houdingen en gedragingen die kenmerkend zijn voor de overweging in 
woonkeuze die ze door gaan. 

In de persona’s wordt ingegaan op de situatie van de persona, wat de overwegingen zijn 
voor de woonkeuze, wat er allemaal speelt in de woonkeuze en welke factoren van invloed 
zijn op de keuze.

Daarnaast is er voor elke persona een klantreis ontwikkeld waarin het pad van de 
overweging die de persona doorleeft, is gevisualiseerd. De persona’s zijn geschreven 
vanuit het perspectief van de persona zelf, waarbij de perceptie van de persona centraal 
staat. 

De 3 persona’s die in dit document zijn uitgewerkt dienen ter illustratie van het 
belevingsonderzoek. Ze zijn in te zetten voor voor specifieke doelen; bijvoorbeeld voor 
het vormen van beleid of het inrichten en verbeteren van de dagelijkse dienstverlening. 
Hoe persona’s zijn in te zetten en te implementeren voor verschillende doeleinden, is te 
lezen in het boek geschreven door Boudewijn Bugter en Natanja de Bruin van Customer 
Revolution, Werken met profielen en persona’s, het goede van hokjes denken.

Leeswijzer & Persona’s Motivering persona’s
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Motivering persona’s
Om de kwalitatieve onderzoeksresultaten van het belevingsonderzoek nog meer ‘een 
gezicht’ te geven, werken we in dit hoofdstuk drie persona’s en klantreizen uit: ‘de 
jongvolwassene’, ‘de (toekomstige) ouder’ en ‘de medior’. Deze drie doelgroepen lijken 
ons de meest ‘strategische’ om als beleid op in te zetten en werken we daarom alvast 
uit ter illustratie. Inzetten op gedragsverandering doen we liefst zo jong mogelijk, want 
uit de resultaten blijkt dat eerdere woonervaringen, zowel tijdens de formatieve als de 
jaren van jongvolwassenheid, zeer belangrijk zijn voor latere (al dan niet duurzame) 
woonkeuzes. Hoe ouder men wordt, hoe moeilijker het wordt om om te gaan met 
(gedrags)verandering. Medioren en jonggepensioneerden die op moment van hun 
pensioen of wanneer de kinderen het huis uit zijn, de ouderlijke woning verlaten voor 
een stek in de stad of dorpskern, bieden kansen voor een jong gezin met kinderen om 
van de voormalige woning hun nest te maken. Zij vinden nog moeilijk een betaalbare 
gezinswoning in de stad of dorpskern. Voor de woonkeuze van het jonge gezin hoeft 
dan geen extra ruimte te worden aangesneden. En in de jonge gezinnen die komen te 
wonen in een compacte woning en/of in een kern, doen vele kinderen bovendien een 
positieve woonervaring op wat betreft compact wonen.

De persona’s en klantreizen zijn een manier om de overwegingen, drempels en 
hefbomen tijdens het woonkeuzeproces van de geïnterviewden op een grafische wijze 
weer te geven en meer de focus te leggen op wat er zich afspeelt ‘in de hoofden’ van 
de bevraagden. Het biedt vooral inzicht in het hele interne, psychologische proces dat 
mensen ondergaan en de mentale stappen die ze zetten. Iets dat bij de bespreking van 
de onderzoeksresultaten minder aan bod kwam.

Leeswijzer & Persona’s Motivering persona’s
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Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Ik heb mijn studie afgerond, heb mijn eerste echte baan gevonden en 
heb een partner of ben single. Ik woon samen met vrienden of alleen in 
een klein appartementje/studio/kamer dat tijdens mijn studie goed te 
bekostigen was. Maar inmiddels heb ik  een vaste baan en kan ik een grotere 
woning permitteren. Ik besluit nu om opzoek te gaan naar een geschikte 
woonruimte in de stad waar ik samen met mijn partner of alleen kan wonen.

De jongvolwassene
Die op zoek is naar zelfstandigheid

Ik heb het altijd fijn gevonden om met vrienden te wonen, maar nu wordt het tijd om echt op eigen benen te staan. Ik kijk 
ernaar uit om samen met mijn partner een start te maken en op eigen benen te staan. Of om echt een eigen stek te hebben. 
De vrijheid en onafhankelijkheid trekt mij erg aan. Wel vind ik het spannend om een keuze te maken: locatie, huren of kopen, 
type woning en wat zijn onze mogelijkheden? Er komt zoveel bij kijken!

Houding



De mediorDe jongvolwassene De (toekomstige) ouderIntro

Bijlage 4: Prototype Persona’s en klantreizen - Belevingsonderzoek - Vlaams Planbureau voor Omgeving | © 2022  Pagina         van 376

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

In mijn overwegingen spelen 
een aantal dingen mee:

Een woning te kopen Een woning te huren

Blik op de toekomst Ervaringsverhalen van anderenSociale omgevingOverzicht Praktische zakenWat speelt mee in mijn overwegingen:

Ik overweeg om:

Mijn sociale 
omgeving

Mijn blik op 
de toekomst

Ervaringsverhalen 
van anderen

of 

Praktische
zaken
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Mijn sociale 
omgeving

• Het is fijn om bij vrienden te wonen en ik zal ze zeker gaan 
missen als ik zou verhuizen. Maar een eigen stek en meer 
privacy, daar kijk ik wel naar uit.

• Ik ben ook toe aan een volgende stap. Mijn woonsituatie 
nu komt nog echt uit de studententijd. Het wordt tijd om, 
nu ik een baan heb, een meer volwassen en zelfstandige 
woonkeuze te maken.

• Mijn schoonmoeder werkt bij de bank en kan ons goed advies 
geven over ons budget en hoe we dit aan een woning kunnen 
besteden. Daarnaast denkt ze mee over leenmogelijkheden/
hypotheekvormen bij de bank.

• Een familielid is nog niet zo lang geleden verhuisd en weet 
veel over het huidige aanbod in huurhuizen. Zij kan ons 
helpen zoeken naar een geschikte woning.

Wat speelt mee in mijn overwegingen?

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Blik op de toekomst Ervaringsverhalen van anderenSociale omgevingOverzicht Praktische zakenWat speelt mee in mijn overwegingen:
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Wat speelt mee in mijn overwegingen?

Mijn blik op
de toekomst

• Enkele jaren geleden adviseerde familie om mij in te schrijven 
voor een sociale huurwoning. Ik heb dat toen gedaan. Maar 
nog steeds is de wachttijd voor een sociale huurwoning in de 
stad erg lang. Daar kan ik nu nog geen gebruik van maken. 
Hooguit over een aantal jaren.

• Ik heb nog geen goed beeld van wat ik uiteindelijk wil; huis, 
appartement, of welke woonvorm. Wellicht ik in de toekomst 
nog wel eens verhuis en kies voor andere woonvormen/typen.

• Ik overweeg om nu eerst in een appartement te wonen 
en daarna de stad te zetten naar een grotere woning. 
Bijvoorbeeld als er kinderen komen.

• Ik overweeg ook eerst een soort testfase in te bouwen waarin 
ik samen gaan wonen met mijn partner in bijvoorbeeld 
een huurappartement. Als dat goed gaat voor een aantal 
maanden kunnen we de volgende stap zetten en bijvoorbeeld 
kopen overwegen.

• Kopen zie ik ook als een investering voor eventuele kinderen 
later. Mijn ouders adviseren dat ook.

• Als ik besluit iets te kopen (met mijn partner), dan kijk ik wel 
vooruit en moeten er mogelijkheden zijn om de woning uit te 
breiden.

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Blik op de toekomst Ervaringsverhalen van anderenSociale omgevingOverzicht Praktische zakenWat speelt mee in mijn overwegingen:
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Wat speelt mee in mijn overwegingen?

Ervaringsverhalen
van anderen

• Een aantal vrienden hebben de stap al gezet om zelfstandig te 
gaan wonen. Vrienden kochten een appartementje in de stad. 
We zien het om ons heen gebeuren en wij willen graag ook 
deze stap gaan zetten

• Als we zouden kopen, dan zou ik het liefst willen kijken naar 
een huis dat instapklaar is. Verbouwen zie ik niet zo zitten. 
Vrienden hebben ons ontmoedigd om dit zelf te doen. Ik wil 
geen zorgen. Maar een huis waar nog van alles aan moet 
gebeuren valt wellicht wel binnen ons budget.

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Blik op de toekomst Ervaringsverhalen van anderenSociale omgevingOverzicht Praktische zakenWat speelt mee in mijn overwegingen:
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Wat speelt mee in mijn overwegingen?

Praktische zaken

Praktische
zaken

• Omdat we allebei net begonnen zijn met een eerste baan 
verdienen we nog niet heel veel. Daardoor is ons budget om 
eventueel een woning te kopen, gering. Het aanbod in de stad 
van appartementen die binnen het budget vallen is klein.

• Mochten we gaan huren dan kunnen we de huurlasten 
splitsen. Dat is prettig. Maar als ik nu al een beetje rondkijk 
naar huurwoningen zie ik ook dat de huurprijzen erg hoog 
zijn. Zelfs voor twee inkomens is dat nog moeilijk om 
te betalen. Zou kopen dan toch in maandelijkse lasten 
‘goedkoper’ zijn?

• Onze beiden ouders hebben met ons gesproken om financieel 
te helpen bij het kopen van een woning. Zij gaven overigens 
ook het advies om iets te kopen in plaats van te huren. 
Iets bezitten is beter dan huren vonden zij. “Huren is geld 
wegsmijten”.

• Huren brengt wel weer wat meer onzekerheid met zich mee. 
Je weet eigenlijk nooit hoe lang je er kunt wonen.

• Als we besluiten om een huis te kopen, gaan we eerst eens 
om tafel met een financieel adviseur van de bank om te 
bekijken wat de hypotheekmogelijkheden zijn.

• Met huren maak je toch sneller een keuze om de stap te 
zetten. Je legt je minder vast op financieel gebied (hypotheek) 
en je bent vrijer om sneller te verhuizen.

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Blik op de toekomst Ervaringsverhalen van anderenSociale omgevingOverzicht Praktische zakenWat speelt mee in mijn overwegingen:
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Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Vermogens-
situatie

Identiteit en persoonlijkheidSociaal/maatschappelijk

Welke factoren beïnvloeden zoal mijn keuze?

Overzicht Welke factoren beïnvloeden mijn keuze:

Sociaal/
Maatschappelijk

Kennis en
informatie

Identiteit en 
persoonlijkheid

Vermogenssituatie Kennis en informatie

Vrienden

Partner

(Schoon)familie

Gevoel van 
woning of buurt 
die bij me past

Beschikbare
informatie

Financiële steun

Betaalbaarheid
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(Schoon)familie
Mijn ouders denken met mij mee en adviseren mij 
bij mijn keuzeproces. Omdat ik dit voor het eerst 
doe, vind ik het erg fijn dat ze meedenken.

Vrienden
Vrienden hebben de stap gezet en wonen nu samen 
in een appartementje in de stad. Zij hebben deze 
woning gekocht.

Partner
Als ik een partner heb, heeft deze natuurlijk ook 
invloed op de keuze. We beslissen samen voor welke 
woning we gaan en welke vorm (huur/koop). Mijn 
partner heeft altijd in de stad gewoond, dus voor hem 
zal het geen grote verandering zijn.

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Overzicht Welke factoren beïnvloeden mijn keuze:

Welke factoren beïnvloeden zoal mijn keuze?

Sociaal/
Maatschappelijk

Identiteit en persoonlijkheidSociaal/maatschappelijk Vermogenssituatie Kennis en informatie
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Gevoel van woning/buurt die bij me past
Het dorp waar het huis van mijn ouders staat voldoet niet meer 
aan mijn behoeften. De dynamiek van de stad trekt mij aan. De 
vrienden die er wonen, de faciliteiten die de stad biedt en de 
werkgelegenheid.

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Overzicht Welke factoren beïnvloeden mijn keuze:

Welke factoren beïnvloeden zoal mijn keuze?

Identiteit en 
persoonlijkheid

Identiteit en persoonlijkheidSociaal/maatschappelijk Vermogenssituatie Kennis en informatie
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Betaalbaarheid
We starten net in een eerste job en verdienen nog niet heel 
veel. De betaalbaarheid van een geschikte woning is daarom 
belangrijk. Het moet wel financieel haalbaar zijn.

Financiële steun
Mijn ouders boden aan om mij financieel te ondersteunen en 
kijken mee naar mogelijkheden.

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Overzicht Welke factoren beïnvloeden mijn keuze:

Welke factoren beïnvloeden zoal mijn keuze?

Vermogens-
situatie

Identiteit en persoonlijkheidSociaal/maatschappelijk Vermogenssituatie Kennis en informatie
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Beschikbare informatie
Er zijn veel huizen op Immoweb. Maar niet alle informatie over 
de woning (bijv. EPC waarde)  is beschikbaar en de foto’s zijn 
niet altijd duidelijk. 

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Overzicht Welke factoren beïnvloeden mijn keuze:

Welke factoren beïnvloeden zoal mijn keuze?

Kennis en
informatie

Identiteit en persoonlijkheidSociaal/maatschappelijk Vermogenssituatie Kennis en informatie
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De mediorDe jongvolwassene De (toekomstige) ouderIntro

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Aanleiding:

Er komt veel op me af: kopen, 
huren, samenwonen of toch 

alleen, welk type woning?

De vrijheid en ona�ankelijkheid 
om zelfstandig te gaan wonen 

trekt mij aan. Ik vind het wel erg 
spannend om de juiste keuze te 

maken!

Financiële steun
Wellicht dat onze ouders ons 
financieel kunnen bijstaan bij 
het kopen van een woning. 
Dan is er meer mogelijk.

Mentale ruimte/energie
Bij het kopen van een 
huis leggen we ons vast. 
En dat is wel spannend. 

Opbrengst woonsituatie
Als we gaan huren, dan gooien 
we als het ware geld weg.

Tijdsgeest
Met huren zijn we flexibeler, 
als we besluiten dat we toch 
andere woonwensen hebben.

Opbrengst woonsituatie
Onze maandelijkse lasten zijn 
lager als we besluiten om te 
kopen. En je lost een deel 
daarvan ook nog eens af. Een woning of buurt die bij je past

Een koophuis is echt van jezelf, 
dan kunnen we het helemaal 
aanpassen en inrichten naar onze 
smaak. 

Opbrengst woonsituatie
Een huis kopen is een 
goede inverstering voor 
in de toekomst. 

Betaalbaarheid
Ons budget is redelijk 
beperkt omdat ik en 
mijn eventuele partner 
nog aan het begin staan 
van onze carriere.

Aanbod
Het aanbod aan koopwoningen is beperkt, 
misschien is huren toch een betere 
oplossing.

Tijdsgeest
Huren is geschikter om 
samen te gaan ‘proefwonen’, 
dan hebben we minder 
verplichtingen.

Mentale ruimte/energie
Een woning huren is 
minder spannend dan een 
woning kopen. Daardoor 
kunnen we sneller een 
keuze maken.

Opbrengst woonsituatie
De maandelijkse lasten zijn 
hoger dan wanneer we een 
huis zouden kopen.

Een woning kopen Een woning huren

“Tijdens mijn studie was het wel gezellig om 
samen met huisgenoten te wonen, maar nu (ik 
een relatie heb) verlang ik naar meer privacy.”

“Ik heb mijn studie afgerond en een vaste baan. 
Met vrienden samenwonen vond ik altijd fijn, maar 
nu wordt het tijd om op eigen benen te staan.”

“We zijn er echt aan toe om samen een nieuwe 
start te maken. We kijken ernaar uit om samen 
een eigen woonruimte te vinden.”

Verlangen naar zelfstandigheid Gebrek aan privacy door het samen leven 
met ouders of huisgenoten Samen willen wonen met de partner 
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Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Momenteel woon ik samen met mijn partner in een huurhuis in het 
centrum. Het is een appartement met 1 slaapkamer en we wonen op de 
derde verdieping en we hebben een balkon. Maar als we verder gaan 
nadenken over de toekomst, is dit geen ideale plek om te blijven wonen. 
We verwachten ons eerste kindje.

De (toekomstige) ouder
Die op zoek is naar ruimte voor kinderen

Nu we een kindje verwachten kijk ik veel meer naar de toekomst en de omgeving waarin we ons kindje willen laten opgroeien. 
Waar ik de woning zelf eerst minder belangrijk vond, maar meer gericht was op de ligging (stad), ben ik nu wel meer gericht op 
de woning en vind zaken als praktische indeling, grootte en ruimte in en om de woning erg belangrijk. Ons kind moet opgroeien 
in een fijne groene omgeving. Ook speelt mijn eigen ervaring als kind hierin een rol. Ik ben opgegroeid in een vrijstaande woning 
met veel ruimte in en om de woning. Dat wil ik mijn kind ook meegeven.

Houding
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Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

In mijn overwegingen spelen 
een aantal dingen mee:

Een grotere woning te 
kopen buiten de stad

Mijn huidige/nieuwe huis 
in de stad te verbouwen

Blik op de toekomst Ervaringsverhalen van anderenSociale omgevingOverzicht Praktische zakenWat speelt mee in mijn overwegingen:

Ik overweeg om:

Mijn sociale 
omgeving

Mijn blik op 
de toekomst

Ervaringsverhalen 
van anderen

of 

Praktische
zaken
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Mijn sociale 
omgeving

• Nu hebben we best veel contacten in de stad.  Als we gaan 
verhuizen naar een andere omgeving buiten de stad, moeten 
we opnieuw beginnen, zo voelt het.

• We hebben altijd een woning gehuurd op verschillende 
plekken, ook even buiten de stad, maar daarna weer terug in 
de stad gaan wonen.  Hierdoor weten we wat we willen.

• Het steeds verhuizen en huren op verschillende plekken is 
nu wel verleden tijd. Stabiliteit is belangrijk voor een gezin. 
Hiervoor wil ik de juiste weloverwogen keuze maken.

• Of het nu een koophuis of een collectieve woonvorm wordt, 
ik zou wel graag in een buurt willen wonen waarin ook 

jonge gezinnen wonen, scholen in de buurt zijn en genoeg 
speelmogelijkheden te vinden zijn in een groene omgeving; 
kindvriendelijkheid staat voorop!

Wat speelt mee in mijn overwegingen?

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Blik op de toekomst Ervaringsverhalen van anderenSociale omgevingOverzicht Praktische zakenWat speelt mee in mijn overwegingen:
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Wat speelt mee in mijn overwegingen?

Mijn blik op
de toekomst

• We overwegen wel om dichter bij mijn ouders te gaan wonen, 
niet alleen voor het oppassen op ons kind(eren) maar ook op 
moment dat zij wat minder goed ter been zijn, we beter voor 
hen kunnen zorgen.

• We huren nu en hebben hiervoor ook al op meerdere plekken 
gehuurd. Je bent flexibel. Maar kopen is echt voor het leven. 
Die keuze moet je weloverwogen maken.

• We verwachten nu ons eerste kindje, maar wie weet komt 
er nog een tweede en derde. Ook daarvoor willen we genoeg 
ruimte hebben. Een huurhuis biedt te weinig mogelijkheden 
om te verbouwen, om grondig te verbouwen (meer ruimte 
willen maken) moeten we toch kopen.

• Investeren in een woning zie ik ook als een investering voor de 
toekomst. Het kan bijdragen aan een oudedagvoorziening, 
of nalatenschap/spaarcentje voor de kinderen. Huren is 
weggegooid geld en je bouwt niets op voor de toekomst.

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Blik op de toekomst Ervaringsverhalen van anderenSociale omgevingOverzicht Praktische zakenWat speelt mee in mijn overwegingen:
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Wat speelt mee in mijn overwegingen?

Ervaringsverhalen
van anderen

• Onze studievrienden wonen niet meer in de stad, de meesten 
zijn verhuisd vlak voor of snel nadat het eerste kindje was 
geboren. Ook zij kiezen ervoor om hun kinderen meer ruimte 
te geven. ZIj zijn erg enthousiast, maar missen soms de 
bruisende stad nog wel.

• Vrienden hebben ook hun woning verbouwd. Ze hebben 
hierdoor flink meer ruimte gekregen. Alleen heeft de 
verbouwing erg lang geduurd, dat zie ik niet zo zitten.

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Blik op de toekomst Ervaringsverhalen van anderenSociale omgevingOverzicht Praktische zakenWat speelt mee in mijn overwegingen:
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Wat speelt mee in mijn overwegingen?

Praktische zaken

Praktische
zaken

• We wonen nu in een klein appartement. Dat biedt net genoeg 
ruimte voor twee. Met een baby zou het misschien nog wel 
gaan, maar als het kindje groter wordt is het echt te klein.

• Als we ervoor kiezen om te verhuizen en buiten de stad te 
gaan wonen in een eigen huis, kunnen we dichter bij mijn 
ouders in de buurt gaan wonen. Ik vind het fijn om dichterbij 
hen te gaan wonen zodat ze makkelijker kunnen oppassen. 
ZIj geven zelf ook aan dat het fijn zou zijn als we dichterbij 
wonen.

• Het kopen van een woning zet veel druk op ons budget, 
zeker nu we een extra persoon moeten financieren. Past een 
opknap-huis beter in ons budget?

• Misschien dat onze ouders kunnen bijspringen in de 
financiering van een huis? Misschien gaan ze zich er dan wel 
meer mee bemoeien?

• We zijn niet zo handig met klussen of verbouwen. Het zou fijn 
zijn als een volledig afgewerkt huis, zonder al te veel kluswerk 
tot de mogelijkheden behoort.

• Gelukkig is er wel familie die ons kan helpen bij een 
verbouwing.

• We kunnen eventueel ook de verbouwing in fases aanpakken. 
De baby is nog klein dan, dus die vraagt nog niet veel ruimte. 
We kunnen bijvoorbeeld eerst de keuken en badkamer doen, 
de rest kan later.

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Blik op de toekomst Ervaringsverhalen van anderenSociale omgevingOverzicht Praktische zakenWat speelt mee in mijn overwegingen:
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Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Vermogens-
situatie

Identiteit en persoonlijkheidEerdere woonervaringen Sociaal maatschappelijk

Welke factoren beïnvloeden zoal mijn keuze?

Overzicht Welke factoren beïnvloeden mijn keuze:

Sociaal/
maatschappelijk

Eerdere
woonervaringen

Identiteit en 
persoonlijkheid

Vermogenssituatie

Gevoel van 
woning of buurt 
die bij me past

Financiële steun

Betaalbaarheid

Wensen van
(toekomstig)
ouderschap

Ervaringen tijdens
formatieve jaren

Vrienden

Partner

(Schoon)familie
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Ervaringen tijdens formatieve jaren
Ik heb vroeger als kind zelf in een vrijstaande woning 
gewoond. De omgeving waar ik ben opgegroeid was 
groen en er was heel veel ruimte om te spelen. Ik 
had een eigen kamer en kon zelf met vriendjes en 
vriendinnetjes de buurt rond fietsen en onbezorgd 
buitenspelen. Dat wil ik voor mijn kindje ook. 

Voordelen m.b.t. mijn huidige situatie
• Dynamische stad; aantrekkingskracht

• Alles goed bereikbaar, ook per fiets

• vrienden in de buurt

• huren maakt je flexibel

Nadelen m.b.t. mijn huidige situatie
• Woning is te klein voor een kind

• Omgeving is niet kindvriendelijk

• Geen tuin

• Grootouders van kind wonen ver weg, maakt 
oppassen en binding met kleinkind lastiger

• Huren is weggegooid geld

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Overzicht Welke factoren beïnvloeden mijn keuze:

Welke factoren beïnvloeden zoal mijn keuze?

Eerdere
woonervaringen

Identiteit en persoonlijkheidEerdere woonervaringen Sociaal maatschappelijk Vermogenssituatie
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Welke factoren beïnvloeden zoal mijn keuze?

(Schoon)familie 
Als we ervoor kiezen om te verhuizen en buiten de 
stad te gaan wonen in een eigen huis, kunnen we 
dichter bij mijn ouders in de buurt gaan wonen. Ik 
vind het fijn om dichterbij hen te gaan wonen zodat 
ze makkelijker kunnen oppassen. 

Vrienden
Vrienden van ons zijn recent verhuisd naar een 
grotere woning buiten de stad. Zij hebben nu 
een woning met 3 slaapkamers en zelfs een tuin! 
Ze wonen in een fijne kindvriendelijke buurt en 
hebben fijne buren. 

Partner
Mijn partner heeft andere ideeën over de toekomst 
(voor onze kinderen) dan ik: ik heb als kind altijd 
een grote tuin gehad terwijl hij altijd in de stad heeft 
gewoond. Hij vindt de dynamiek van de stad heel fijn 
en geniet van alle faciliteiten die een stad te bieden 
heeft.

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Overzicht Welke factoren beïnvloeden mijn keuze:

Sociaal/
maatschappelijk

Identiteit en persoonlijkheidEerdere woonervaringen Sociaal maatschappelijk Vermogenssituatie
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Wensen van (toekomstig) ouderschap
Het nadenken over een gezin(suitbreiding) beïnvloedt mijn 
keuze in het wonen. Ruimte in huis en rondom het huis  staat 
voorop. Ons eerste kindje is op komst, maar misschien komt er 
ooit nog een broertje of zusje bij.

Gevoel van woning/buurt die bij me past
Er moeten faciliteiten voor kinderen in de buurt zijn (school op 
loopafstand, speelmogelijkheden) en het liefst andere jonge 
gezinnen in de buurt wonen. Een woning moet mijn opvoed 
ideaal weerspiegelen: vrij en in het groen (versus verbonden en 
in de stad)

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Overzicht Welke factoren beïnvloeden mijn keuze:

Welke factoren beïnvloeden zoal mijn keuze?

Identiteit en 
persoonlijkheid

Identiteit en persoonlijkheidEerdere woonervaringen Sociaal maatschappelijk Vermogenssituatie
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Betaalbaarheid
Door de tijd dat we dit kleine appartement huren hebben we wel 
wat kunnen sparen. Ook zijn onze salarissen gestegen waardoor 
we wat eigen geld hebben om te investeren in een koopwoning. 

Financiële steun
Zonder een beetje hulp van ouders weet ik niet of we het 
gaan redden. Het aanbod van huizen die voor onze wensen 
in aanmerking komen, zitten eigenlijk boven ons budget. 
Misschien toch kiezen voor een woning waar wat meer werk aan 
is?

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Overzicht Welke factoren beïnvloeden mijn keuze:

Welke factoren beïnvloeden zoal mijn keuze?

Vermogens-
situatie

Identiteit en persoonlijkheidEerdere woonervaringen Sociaal maatschappelijk Vermogenssituatie
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De mediorDe jongvolwassene De (toekomstige) ouderIntro

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Aanleiding:

Een woning kopen 
buiten de stad 

De huidige/nieuwe woning in 
de stad/dorpskern verbouwen

Ik ben zelf opgegroeid in de stad 
en zou hier graag willen blijven. 
Maar onze woonwensen en ons 
budget kunnen er nog wel eens 
voor gaan zorgen dat we buiten 

de stad gaan kijken.

Vroeger woonde ik zelf ook 
buiten de stad en zo zou ik het 

ook graag willen voor mijn 
kinderen. Dan kunnen ze in 

alle rust spelen en opgroeien. 

Wensen (toekomstig) ouderschap
Een huis met veel ruimte in een 
groene omgeving voldoet aan mijn 
opvoed-ideaal.

Eerdere (woon)ervaringen
Ik ben zelf opgegroeid 
buiten de stad en hun
mijn kinderen ook rust, 
vrijheid en groen. Wensen (toekomstig) ouderschap

Als we buiten de stad gaan wonen 
groeien onze kinderen op in een 
kindvriendelijke omgeving. Dit 
staat voor mij voorop.

Woonwens partner
Mijn partner is in de stad 
opgegroeid en heeft hele andere 
woonwensen.

Betaalbaarheid
Zou ons huidige budget genoeg 
zijn om een woning te vinden die 
aan onze eisen voldoet?

Aanbod
Veel ruimte, een tuin en groen in 
de omgeving vinden we vast wel 
in het aanbod buiten de stad.

Woonplaats familie 
Dichter bij mijn ouders 
wonen zou wenselijk zijn.

Mentale ruimte/energie
Het is een keuze voor 
het leven, dat is best 
wel spannend. 

Financiële steun
Een woning kopen zet veel druk 
op ons budget. Misschien kunnen 
onze ouders bijspringen?

Comfort
Verbouwen brengt veel 
gedoe met zich mee en 
je zit vaak lang in de 
rotzooi.

Wensen (toekomstig)
ouderschap
Als we in de stad blijven 
is er in de omgeving 
minder ruimte om 
buiten te spelen.

Woonplaats familie 
Onze ouders wonen 
buiten de stad, en dat 
zou betekenen dat onze 
kinderen verder van hun 
grootouders wonen.

Hulp van familie
We hebben familieleden 
die zouden kunnen 
helpen met het 
verbouwen.

Comfort
In de stad zijn veel 
voorzieningen op loop 
en fietsafstand.

Gevoel van een woning 
of buurt die bij je past
De dynamiek van de 
stad is erg aantrekkelijk. 
Dat gaan we vast missen 
als we de stad verlaten.

Betaalbaarheid
Een woning opknappen 
past wellicht beter 
binnen ons budget.

“Onze huidige woonsituatie voeldoet niet aan 
ons opvoed-ideaal.”

“Nu ons salaris is gestegen hebben we meer 
eigen geld om te investeren in een verbouwing of 
een  grotere woning ”

“Investeren in een huis is altijd goed. Nu huren we 
een woning en dat is eigenlijk weggegooid geld.”

Meer financiële mogelijkheden door 
stijging in salaris

Te weinig ruimte voor één of meerdere 
kinderen in de huidige woning 

De behoefte aan stabiliteit en zekerheid 
voor in de toekomst
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Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Ik woon in het huis waar de kinderen zijn opgegroeid samen met  mijn 
partner. Alle kinderen wonen inmiddels niet meer thuis. Hierdoor is 
het huis te groot geworden voor een koppel.  Bijna alle kamers op de 
bovenverdieping staan leeg.

De medior
Die nadenkt over de toekomst

Ik vind het lastig om over een grote verandering zoals verhuizen na te denken. In dit huis zit veel emotionele waarde. Dat laat 
je niet zomaar los. Daarnaast vind ik het prettig om hier te blijven wonen omdat ik na al die jaren vrij honkvast ben geworden. 
Vrienden en bekenden wonen hier ook in de buurt, mijn sociale leven speelt zich in deze buurt af. Maar we worden ouder, het 
huis wordt te groot en het onderhoud is veel werk, ook de tuin vraagt veel onderhoud. We moeten toch eens gaan nadenken 
over de toekomst.

Houding
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Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Blik op de toekomst Ervaringsverhalen van anderenSociale omgevingOverzicht Praktische zakenWat speelt mee in mijn overwegingen:

In mijn overwegingen spelen 
een aantal dingen mee:

Te blijven wonen in dit huis en het 
huis aan te passen (verbouwen) 
met oog op de toekomst

Te verhuizen naar een appartement 
in de stad/dorpskern

Ik overweeg om:

Mijn sociale 
omgeving

Mijn blik op 
de toekomst

Ervaringsverhalen 
van anderen

Praktische
zaken

of 
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Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Mijn sociale 
omgeving

• Dit huis betekent emotioneel gezien veel voor mij. Onze 
kinderen zijn hier allebei opgegroeid en alles wat we als gezin 
meemaakten, is gekoppeld aan dit huis en deze omgeving.

• Doordat we er al zo lang wonen, speelt een groot deel van 
ons sociale leven zich hier in de buurt af. Vrienden en familie 
wonen vlakbij. Dat maakt ook dat we behoorlijk honkvast zijn 
geworden in al die jaren.

• Ik merk dat, nu ik meer tijd heb, niet alleen maar gericht 
ben op (klein)kinderen, maar ook mijn sociale leven buitens 
huis weer kan opbouwen. Ik ga graag naar verschillende 
hobbyclubjes en zoek naar culturele faciliteiten (theater etc).

• Overigens zijn onze kinderen naar de kern van een 
randgemeente vlakbij de grote stad verhuisd omwille van 
werk, carrierekansen en ruimte voor hun kinderen. Dat is 
voor ons ongeveer een uur rijden.

• Gelukkig kunnen onze kinderen meedenken in de plannen: 
ofwel om aanpassingen te doen in huis (verbouwen), ofwel 
meekijken naar een geschikte kleinere woning in een kern.

Wat speelt mee in mijn overwegingen?

Blik op de toekomst Ervaringsverhalen van anderenSociale omgevingOverzicht Praktische zakenWat speelt mee in mijn overwegingen:
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Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Wat speelt mee in mijn overwegingen?

Mijn blik op
de toekomst

• Als we serieus nadenken over de toekomst weten we dat we 
hier niet voor eeuwig kunnen blijven wonen. Daarvoor is het 
huis gewoonweg te groot en vraagt het teveel onderhoud.

• De tuin bijvoorbeeld is erg onderhoudsgevoelig en te groot om 
zelf te onderhouden als we ouder worden en fysiek niet meer 
zo goed mee kunnen. Ik kamp nu al met chronische rugpijn. 
“ Als het fysieke moeilijk wordt dan primeert dat boven het 
emotionele” “Gewoonte en herinnering weegt niet op tegen 
de gezondheidsredenen”

• Om nu op korte termijn (binnen een jaar/2 jaar) al kleiner te 
gaan wonen vind ik nog wat vroeg, maar ik denk wel na over 
de toekomst

• Ik merk dat ik veel meer nadenk over de toekomst en 
het ouder worden dan mijn partner. Mijn partner ziet de 
noodzaak nog niet zo in om hiervoor plannen te maken 
(aanpassingen in huis of verhuizen), laat staan erover na te 
denken.

• Mijn partner denkt eerder na over een investering in een 
tweede woning. Nu onze hypotheek is afbetaald, is er ruimte 
voor een investering. Vrienden hebben dat ook gedaan en 
zien het als een potje voor de oude dag of eventuele erfenis 
voor de kinderen.

• Voor mijn gevoel moeten mijn partner en ik niet meer 5 jaar 
lang doordenken over een keuze. Als we straks 70/72 zijn 
willen we echt niet meer denken aan een grote verandering 
zoals verhuizen. We kunnen het beter voor die tijd doen. 
Daarnaast, hoe langer we blijven twijfelen, hoe hoger de 
prijzen worden en hoe moeilijker het is om dan wat te vinden

Blik op de toekomst Ervaringsverhalen van anderenSociale omgevingOverzicht Praktische zakenWat speelt mee in mijn overwegingen:
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Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Wat speelt mee in mijn overwegingen?

Ervaringsverhalen
van anderen

• Soms denken we wel eens aan de mogelijkheid om kleiner te 
gaan wonen. Vrienden van ons hebben gekozen voor een co-
housing project met familie om zo toch het contact en de zorg 
te hebben voor als ze echt ouder worden. Maar ze hebben 
daardoor echt ingeleverd op ruimte.

• Vrienden van ons zijn recent wel kleiner gaan wonen in een 
appartement in een kern (nabij grote stad). Zij vertelden 
dat ze lang hebben moeten zoeken omdat het aanbod en de 
beschikbaarheid laag is. Het blijkt dus niet zo gemakkelijk om 
een appartement te vinden.

• Iemand in de familie heeft afgelopen jaar het huis laten 
verbouwen, hiervan heeft zij veel hinder ondervonden. In 
totaal heeft ze een jaar in de rommel gezeten. Aan de andere 
kant is het huis nu wel toekomstbestendig en kunnen ze er 
hun leven lang blijven wonen. Alles is toegankelijk gemaakt 
voor als je niet meer goed ter been bent.

• Vrienden zijn laatst verhuisd naar een appartement. Vanwege 
gezondheidsredenen zijn zij kleiner gaan wonen. Dit bevalt 
hen erg goed omdat het appartement erg veel comfort biedt.

Blik op de toekomst Ervaringsverhalen van anderenSociale omgevingOverzicht Praktische zakenWat speelt mee in mijn overwegingen:
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Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Wat speelt mee in mijn overwegingen?

Praktische zaken

Praktische
zaken

• Onze woning is goed bereikbaar nu en liggen winkels en 
andere faciliteiten niet heel ver weg; slechts 5-10 minuten 
rijden met de auto. Maar mochten we geen auto meer 
kunnen rijden, dan is het wel fijn als winkels/faciliteiten nog 
dichterbij liggen en je te voet of met de fiets een boodschapje 
kunt doen.

• Ik zie als een berg op tegen een verbouwing. Dat brengt veel 
gedoe met zich mee. Mochten we gaan verbouwen, dan kan 
onze zoon helpen. We hebben de financiële draagkracht 
om eventueel te kiezen voor een appartement in de stad/
dorpskern. Omwille van het vele regelen en rommel die een 
verbouwing met zich meebrengt zou ik misschien eerder een 
verhuizing overwegen.

• Op moment dat we zouden overwegen om in een dorpskern 
te gaan wonen, dichter bij onze kinderen, dan zouden we 
de kleinkinderen wat vaker kunnen zien. Ook zou ik dan wat 
vaker kunnen gaan oppassen. Dat zou fijn zijn. Nu zijn we 
toch te lang onderweg om vaak een bezoekje te brengen.

Blik op de toekomst Ervaringsverhalen van anderenSociale omgevingOverzicht Praktische zakenWat speelt mee in mijn overwegingen:
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Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Aanbod/beschikbaarheidEerdere woonervaringen Sociaal/maatschappelijk

Welke factoren beïnvloeden zoal mijn keuze?

Overzicht Welke factoren beïnvloeden mijn keuze:

Eerdere
woonervaringen

Aanbod/
beschikbaarheid

Sociaal/
maatschappelijk

Ervaringen als 
volwassene

Beschikbaarheid

(Schoon)familie

Vrienden

Partner

Aanbod



De mediorDe jongvolwassene De (toekomstige) ouderIntro

Bijlage 4: Prototype Persona’s en klantreizen - Belevingsonderzoek - Vlaams Planbureau voor Omgeving | © 2022  Pagina         van 3736

Eerdere (woon)ervaringen
We wonen al zo lang in dit huis dat ik ook niet anders 
gewend ben. Ik heb altijd in een groot huis gewoond met 
een tuin en voldoende ruimte.  Daarnaast wonen we al 
zo lang in deze omgeving, dat is erg vertrouwd. Ik vind 
ruimte, en een woning/omgeving die bij mij past erg 
belangrijk in mijn overweging.

Voordelen m.b.t. mijn huidige situatie
• Veel ruimte en comfort

• Genieten van de tuin

• Herinneringen

• Sociale contacten in de buurt

• Woning en omgeving past bij mij

Nadelen m.b.t. mijn huidige situatie
• De tuin en het huis vragen veel tijd en onderhoud

• Het is ver weg van kinderen en kleinkinderen

• De woning is niet toekomstbestendig

• Ik zie op tegen een verbouwing: er moet wel verbouwd 
worden om de woning toekomstbestendig te maken

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Overzicht Welke factoren beïnvloeden mijn keuze:

Welke factoren beïnvloeden zoal mijn keuze?

Eerdere
woonervaringen

Aanbod/beschikbaarheidEerdere woonervaringen Sociaal/maatschappelijk
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Vrienden 
Vrienden van ons zijn recent verhuisd naar een kleinere 
woning en delen hun ervaringen met ons. Ook hun 
kinderen zijn al uit huis en wonen in (de buurt van ) de stad. 
Zij vinden het prettig om dichter bij hun (klein)kinderen te 
wonen omdat ze elkaar dan meer zien en ze voor elkaar iets 
kunnen betekenen. Wel moesten ze even wennen aan de 
hoeveelheid ruimte; daarop hebben ze flink ingeboet.

Partner 
Mijn partner denkt nog niet zo na over de toekomst als ik. 
Hij ziet de noodzaak van verbouwen of verhuizen nog niet 
zo in. Hij redeneert: ik ben nog goed ter been en we zijn 
beiden gezond. We genieten nu nog van de tuin en ruimte, 
comfort in ons huidige huis. Wie dan leeft, wie dan zorgt.

(Schoon)familie 
Onze kinderen geven ook aan dat we wel eens na moeten 
gaan denken over de toekomst, we worden er natuurlijk niet 
jonger op en ook zij geven aan dat het huis te groot word. 
Mijn zoon kan meedenken over (en meehelpen met)  een 
eventuele verbouwing. Beide kinderen kunnen eventueel 
ook mee zoeken naar een andere woning bij hun in de buurt. 
Ze laten ons ook andere mogelijkheden zien (dan gevestigde 
paden) zoals een woning huren wat in bezit is van familie, of 
gezamenlijk iets kopen met vrienden.
Mijn dochter is wat emotioneler en ziet niet graag dat we 
gaan verhuizen. Ze is hier opgegroeid en op haar oude kamer 
staan nog wat oude spulletjes van haar. Het heeft veel 
emotionele waarde.

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Overzicht Welke factoren beïnvloeden mijn keuze:

Welke factoren beïnvloeden zoal mijn keuze?

Sociaal/
maatschappelijk

Aanbod/beschikbaarheidEerdere woonervaringen Sociaal/maatschappelijk
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Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

Beschikbaarheid & aanbod
Als we overgaan tot het kopen of huren van een appartement 
in een kern, dan is de beschikbaarheid van zulk soort woningen 
wel een probleem.  Dat hebben vrienden van ons ook ervaren. 
Er is weinig beschikbaar op een centrale locatie, met de ruimte 
en comfort die we graag zouden willen. Het huidige aanbod is 
klein.

Overzicht Welke factoren beïnvloeden mijn keuze:

Welke factoren beïnvloeden zoal mijn keuze?

Aanbod/
beschikbaarheid

Aanbod/beschikbaarheidEerdere woonervaringen Sociaal/maatschappelijk
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De mediorDe jongvolwassene De (toekomstige) ouderIntro

Mijn overwegingen Beïnvloedingsfactoren Mijn procesOver mij

“Mijn vrienden vertellen hoe blij ze zijn met hun 
keuze voor een kleinere woning.”

“Mijn zoon wijst me op de toekomst en de keuzes 
daarin. Mijn dochter is emotioneler over een 
eventuele verhuizing; zij is hier opgegroeid.”

“Door fysieke kwalen is het niet realistisch om te 
denken dat we in de toekomst nog in staat zijn om 
het huis en de tuin goed te onderhouden.”

De kinderen zijn het huis uit en de kamers 
staan leeg

Vrienden zijn recent verhuist naar een 
kleinere woning Het huis en de tuin vragen veel onderhoud

Aanleiding:

Blijven wonen in een te grote 
woning & eventueel verbouwen Verhuizen naar een appartement 

in de stad/dorpskern

Ervaringen als volwassene
Het kopen van een nieuw 
huis en het afsluiten van 
een overbruggings-
hypotheek, is best een 
gedoe.

Ervaringen al volwassene
We zullen moeten 
wennen aan de 
hoeveelheid ruimte.

Aanbod en beschikbaarheid
Het aanbod en de 
beschikbaarheid van 
appartementen in de kern 
is erg beperkt. We kunnen 
beter verbouwen.

Woonplaats familie 
Het is praktisch als 
we dichter bij de 
(klein)kinderen 
wonen. Minder ver 
rijden en we kunnen 
echt iets voor elkaar 
betekenen.

Opbrengst woonsituatie
Stel, we zouden een 
appartement huren, dan 
houden we geld over voor 
een investering, bijvoorbeeld 
een vakantiehuis?

We moeten niet te lang 
twijfelen over een beslissing. 
Want als we 72 zijn gaan we 

echt niet meer verbouwen of 
verhuizen.

We kunnen zo niet eeuwig blijven 
wonen: er is ofwel een verbouwing 
nodig of we gaan kleiner wonen in 

een appartement dichter bij de 
kinderen in de buurt.

Betaalbaarheid
Nu een appartement 
kopen in de kern is erg 
duur.

Ervaringen als volwassene
Er zit veel emotionele waarde 
in dit huis. De kinderen zijn er 
opgegroeid.

Woonplaats familie of vrienden
Als we verbouwen blijven we in 
deze fijne, vertrouwde buurt 
met onze sociale contacten om 
ons heen.

Ervaringen als volwassene
Na al die jaren, zijn we 
honkvast geworden.

Woonwens partner
Mijn partner denkt 
nog helemaal niet 
na over verhuizen.

Gevoel van woning/
buurt die bij je past 
Stel, we verhuizen naar 
een kern vlakbij een 
stad, dan hebben we ook 
meer faciliteiten om ons 
heen.

Mentale ruimte/energie
We zijn nu nog goed ter been, 
geen nood om te verhuizen. 
verbouwen kunnen we nu nog 
prima doen.

Comfort
Ik kijk als een berg op tegen 
een verbouwing, verbouwen 
brengt veel geregel en rommel 
met zit mee.


