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Inleiding
Uit deskresearch dat is uitgevoerd door het interbestuurlijke programma ‘Mens Centraal’ is 
gebleken dat mensen in Nederland bij een verhuizing niet precies weten wat ze zelf moeten 
regelen rondom een verhuizing (ongeacht met welke organisatie) en bang zijn dat ze dingen over 
het hoofd zien.

Het programma ‘Mens Centraal’ focust zich met het project ‘Aanpak Levensgebeurtenissen’ 
momenteel op verhuizen. In dat kader wil het programma graag in kaart brengen hoe 
bovengenoemde knelpunten in het leven van echte mensen eruit ziet. En hoe Nederlanders zich 
hierbij voelen en gedragen. Hierdoor kunnen er oplossingen gegenereerd worden die ervoor 
zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen en regelen met de overheid als ze gaan verhuizen. 
En ook het gevoel hebben dat ze verderop in het proces niet voor gedoe of verrassingen komen te 
staan. Om dit doel te bereiken, hebben we een whatsappstudie uitgevoerd en 4 focusgroepen 
gehouden met in totaal 24 respondenten. De doelgroep bestond uit mensen die in verschillende 
fases van een verhuisproces zaten en verhuisden naar een koopwoning of huurwoning. De 
volgende hoofdvraag stond hierbij centraal:

In hoeverre weten Nederlanders bij een verhuizing wat ze zelf moeten regelen en zijn ze bang 
om dingen over het hoofd te zien?

Om deze vraag te beantwoorden, hebben we gekeken naar de verwachtingen, ervaringen, 
knelpunten, informatiebehoeftes, gedrag, oplossingen en de rol van de overheid. Het rapport start 
met de conclusies en de aanbevelingen, waarna de resultaten gepresenteerd worden. 

Let op: resultaten zijn gebaseerd op n=24 respondenten en zijn daardoor niet representatief, maar 
indicatief. 

Veel leesplezier!

Ruben en Rianne
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Conclusies

Begin verhuisproces geeft

veel stress

Mensen die verhuizen ervaren 

vooral in het begin van het 

verhuisproces veel stress. De 

moeilijkheid om een nieuw huis 

te vinden is een belangrijke 

oorzaak. Daarnaast hebben 

mensen in het begin van een 

verhuisproces nog geen 

overzicht van de zaken die ze 

moeten regelen. Ze zijn bang 

iets te vergeten. Tevens hebben 

ze vragen, met name over het 

doen van een goed bod, de 

financiering van het huis, het 

toekomstige financiële plaatje, 

huurdersrechten, regels van 

gemeenten, verduurzaming en 

de consequenties van 

samenwonen. 

Mensen missen een

betrouwbaar centraal punt

Mensen ervaren de beschikbare 

informatie over het 

verhuisproces als versnipperd. 

Verschillende partijen en 

instanties bieden informatie aan 

over delen van het 

verhuisproces. Ook zijn er 

partijen die hulp aanbieden om 

de juiste beslissingen te nemen. 

Mensen missen echter een 

partij die al deze informatie en 

tools met elkaar verbindt op een 

centraal punt. Dat geeft 

overzicht en vertrouwen en 

maakt het verhuisproces minder 

chaotisch. Mensen wensen dat 

de overheid deze rol op zich 

neemt doordat zij betrouwbaar 

en onbevooroordeeld lijkt.

Mensen missen persoonlijk

relevante informatie

Verhuizen is voor ieder individu 

weer anders. De één wil graag 

weten wat zijn of haar rechten 

zijn als hij of zij moet verhuizen 

door een handicap, terwijl de 

ander kennis nodig heeft over 

de stappen die moeten worden 

gezet in een specifieke 

gemeente. Mensen willen 

zoveel mogelijk persoonlijke 

informatie die perfect aansluit 

bij de situatie van de 

desbetreffende persoon. Deze 

persoonlijke informatie is vaak 

specifiek en moeilijk vindbaar 

en hierdoor is de behoefte 

eraan groot. 

Informatie gemeente en

verduurzamen huis is zeer

gewenst

Informatie over de regels in de 

gemeenten en het 

verduurzamen van je huis 

vinden mensen moeilijk te 

vinden. Naast algemene 

informatie ontvangen mensen 

graag proactief informatie over 

de specifieke gemeente waar ze 

gaan wonen. Zoals de regels 

over grofvuil en 

gemeentebelastingen. 

Daarnaast willen steeds meer 

mensen hun huis verduurzamen, 

maar weten ze niet zo goed wat 

ze allemaal kunnen doen en 

welke subsidies ze hiervoor 

kunnen krijgen.

Informatie

levensgebeurtenissen

positief beoordeeld

De informatie op de website  

rijksoverheid.nl wordt zeer 

positief beoordeeld. Het wordt 

gezien als het centrale punt 

waarop de belangrijkste 

informatie over verhuizen staat. 

De bekendheid van de 

informatie is echter zeer laag. 

Daarnaast wordt de term 

levensgebeurtenis als 

verwarrend en niet passend 

beoordeeld in relatie tot 

verhuizen. Bovendien vindt men 

de informatie vrij taai, algemeen 

en niet geschikt voor mobiel. 

Het ontbreken van 

gemeentelijke informatie wordt 

gevoeld als een groot gemis. 
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Aanbevelingen

Bouw voort op informatie

rondom levensgebeurtenissen

Bied als overheid het centrale 

punt waarin de belangrijkste 

informatie staat beschreven 

over verhuizen. De informatie 

kan als uitgangspunt worden 

gebruikt. Wel zal de overheid 

moeten werken aan de 

bekendheid van de informatie. 

Het is aan te raden om er een 

aparte plek/website van te 

maken en de aangeboden 

informatie niet in relatie te 

brengen met de beleidsterm 

‘levensgebeurtenis’. Dit roept 

verwarring op en maakt de 

informatie via Google 

onvindbaar. Maak een 

koppeling met gemeentelijke 

websites, bijvoorbeeld door het 

invullen van de postcode, dit 

maakt de informatie completer.

Help mensen vooral aan het 

begin van een

verhuizingsproces

Help mensen vooral aan het 

begin van het verhuisproces, 

door heel duidelijk overzicht te 

bieden wat er allemaal bij een 

verhuizing komt kijken.

Maak deze informatie visueel 

waar mogelijk om de 

onzekerheid weg te nemen. 

Bied mensen daarnaast zoveel 

mogelijk hulp bij het maken van 

beslissingen rondom het vinden 

van een huis. Denk hierbij aan 

tools waarmee men kan zien 

waar men het beste een huis 

kan vinden, hoe het 

toekomstige financiële plaatje 

eruit gaat zien en waar men 

tijdens een bezichtiging allemaal 

op moet letten.

Maak informatie zo 

persoonlijk mogelijk

Bied informatie zo persoonlijk 

relevant mogelijk aan. Door 

online eerst (op een leuke 

manier) een aantal vragen te 

stellen, kan er een goede 

inschatting worden gemaakt 

aan welke informatie of 

hulpmiddelen de 

desbetreffende persoon 

behoefte heeft en relevante 

informatie worden aangeboden. 

Bied ook informatie aan voor 

zeer specifieke gevallen, waar 

andere regels of handvatten 

voor te geven zijn. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de rechten die 

mensen hebben als mensen 

door een handicap moeten 

verhuizen.

Bied informatie over 

verduurzamen en gemeentes

Zorg dat Rijksoverheid en 

gemeentes samenwerken om 

mensen proactief te informeren 

over de specifieke regels en 

faciliteiten in een gemeente.

Te denken valt hierbij aan de 

regels rondom het grofvuil, de 

gemeentebelastingen en de 

verborgen schatten van de stad. 

Daarnaast is het aan te raden 

om mensen proactief te helpen 

hun huis te verduurzamen en te 

informeren over de (financiële 

en technische) mogelijkheden 

hierin. De verhuizing is bij uitstek 

een geschikt moment om 

mensen te motiveren duurzamer 

te wonen. 

Bied informatie aan tijdens

andere levensgebeurtenissen

Bied mensen ook informatie aan 

over verhuizen tijdens andere 

levensgebeurtenissen. Zo zijn er 

verschillende 

levensgebeurtenissen (zoals 

samenwonen of scheiden) waar 

verhuizen een belangrijk 

onderdeel van uitmaakt. 

Daarnaast is het aan te raden 

om mensen op bepaalde 

momenten in hun leven 

(bijvoorbeeld als ze 18 jaar 

worden) op de hoogte te 

brengen van verhuiszaken (zoals 

het inschrijven voor een sociale 

huurwoning,) waar mensen later 

veel profijt van kunnen hebben. 
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Resultaten
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Resultaten

Verwachtingen verhuisproces
De verschillende ervaringen, activiteiten, knelpunten en informatiebronnen binnen een verhuisproces worden weergegeven per fase. Hieronder vallen de fases: ‘huis zoeken’, 

‘verhuizen’ en de ‘nasleep’. Indien er opvallende verschillen zijn tussen huurders en kopers dan wordt dat vermeld. 

Overall is duidelijk dat de verwachtingen van een verhuisproces verschillen tussen het vinden van een huurhuis of het vinden van een koophuis. Over het algemeen zijn 

kopers iets meer gemotiveerd, omdat het een investering is die je voor lange tijd aangaat. Keuzes worden extra goed overwogen. Bij huren voelt men die druk minder, maar 

kijkt men meer op tegen het vinden van een woning.  

Huurhuis 

• Huren is een tussenoplossing. Op termijn wil men kopen.

• Huurders hebben meestal al een idee in welke gemeente ze willen wonen.

• Het huren van een nieuw huis gaat vaak gepaard met een andere 
levensgebeurtenis (zoals samenwonen, scheiden etc.).

• Men ziet er tegenop om een huis te vinden. De verwachting is dat dit zeer 
moeilijk is.

• Men verwacht dat het straks moeilijk is om de gevraagde inkomensverklaringen 
te kunnen leveren.

• Huurders zien er redelijk tegenop wat ze allemaal moeten regelen. Vooral op het 
gebied van financiën, verzekeringen en samenlevingscontracten. De ervaren 
regeldruk wordt hoger als het gecombineerd wordt met een andere 
levensgebeurtenis (scheiden, samenwonen etc.).

• Men verwacht tegen onvoorziene kosten aan te gaan lopen en dat het gehele 
verhuisproces duurder is dan men denkt. 

Koophuis

• Kopers zijn gemotiveerd om een huis te kopen, omdat ze echt een eigen plek 
willen creëren en ergens in willen investeren.

• Meestal hebben ze al een idee in welke gemeente ze willen gaan wonen.

• Het kopen van een nieuw huis gaat vaak gepaard met een andere 
levensgebeurtenis (zoals samenwonen, scheiden etc.). 

• Men ziet er tegenop om een huis te vinden. Met het huidige woningtekort en 
hoge prijzen is de verwachting dat dit zeer moeilijk is.

• Kopers verwachten chaos bij het kopen van een huis. Zeker voor jonge kopers is 
het onduidelijk wat ze allemaal moeten regelen om een huis te kunnen kopen 
(vooral op het gebied van het doen van een bod (wat is reëel?) en de 
financiering van een huis).

• Men verwacht tegen onvoorziene kosten te gaan oplopen en dat het gehele 
verhuisproces duurder is dan men denkt. 

“Ik heb veel vrienden die nu een huis kopen en echt allemaal lopen ze ergens tegenaan waardoor ze 

duurder uit zijn dan verwacht. Dat maakt me wel wat bang.”
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Resultaten

Ervaringen ‘huis zoeken’ (1/2) 
Onder de fase ‘huis zoeken’ vallen de sub-fases ‘aanleiding’, ‘oriëntatie op huizen’, ‘oriëntatie op wat er bij een huis kopen/huren komt kijken’ en ‘vinden nieuwe woning’

Activiteiten die men onderneemt 

• Checklist maken

• Financiële begroting maken huishouden

• Inschrijven en huizen zoeken op verschillende platforms (Funda, 
woningcorporatie etc.)

• Nieuwbouwprojecten voor woningen in de gaten houden

• Aanmelden bij een makelaar

• Woningen bezichtigen

• Wijken bekijken

• Benodigde documenten (zoals inkomensverklaring) regelen

• Tekenen bij de notaris (koop) of contract sluiten (huur)

Extra activiteiten voor koop

• Gesprek met hypotheekadviseur om financiële mogelijkheden te bespreken

• Een bod doen

• Huis laten taxeren en technisch laten keuren

• Vorig huis verkopen

Ervaringen

• Men ervaart veel stress bij het vinden van een huis. Het aanbod is beperkt en 
concurrentie moordend. Hoe ver ga je? Bijvoorbeeld overbieden of in hoger 
segment huren. 

• De prijzen van huizen worden te hoog ervaren (zeker in de particuliere huur) en 
de wachttijd voor huurders is extreem lang. 

• Met name het regelen van de financiën levert stress op. Je weet niet precies wat 
je vaste lasten worden (gemeentelijke belastingen zijn bijvoorbeeld vaak 
onbekend).

• Het is lastig in te schatten waarop ze moeten letten tijdens een bezichtiging van 
een huis (kopers hebben hier meer last van omdat het hun eigendom wordt). 

• Het is stressvol te bepalen wat een huis waard is (zowel in koop als in huur). 

• Ook is het lastig om zo snel een beslissing te moeten maken over een huis.

• Men ervaart het begin van het verhuisproces (huis vinden, bieden en regelen 
financiering) als zeer chaotisch. Zeker voor beginnende kopers.

• Je wordt minder kritisch door beperkte keuzes.

• Daarentegen vindt men het ook leuk om een nieuw huis te vinden en een eigen 
plek. Zeker als het gecombineerd wordt met bepaalde positieve 
levensgebeurtenissen, zoals samenwonen of een kind krijgen. 

“Vooral in de vrije sector huur in Amsterdam zijn die prijzen zo 

extreem hoog. Mag zo’n huurder dat gewoon zelf bepalen? Daar 

moet toch een max op worden gezet?”
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Resultaten

Ervaringen ‘huis zoeken’ (2/2) 

Knelpunten 

• Waar kan ik het beste een huis zoeken? In welke gemeente of wijk zijn de kansen 
groter, maar voel je je wel thuis? Men mist het overzicht hierbij en hulp vanuit 
gemeenten. 

• Wat moet ik allemaal regelen voor de aanschaf van een huis?

• Hoe regel ik de financiering? Wat is er mogelijk? Welke documenten zijn nodig?

• Indien koop: wat zijn de mogelijkheden voor mijn overwaarde? 

• Te kort ingeschreven om recht te hebben op een sociale huurwoning (lopen 
huurders veel tegenaan). Wisten niet dat ze zich beter vanaf 18 jaar gelijk 
hadden moeten inschrijven. 

• Geen duidelijk overzicht van nieuwbouwprojecten.

• Wat zijn mijn rechten als huurder (zoals max. huurprijzen) of koper (zoals bieden 
onder voorbehoud) en wat is daarnaast verstandig om te doen? (zoals 
overbieden).

• Waar moet ik op letten tijdens bezichtiging (verborgen verbreken)?

• Onvoldoende inzicht in toekomstige kosten (incl. gemeenbelastingen, 
consequenties andere levensgebeurtenis (zoals samenwonen) op bijvoorbeeld 
de belasting etc.).

• Geen overzichtelijk en centraal informatiepunt waar je met al je vragen terecht 
kunt.

Informatiebronnen 

• Google (huis zoeken)

• Via via (huis zoeken en wat je moet bieden)

• Billboards nieuwbouwprojecten (huis zoeken)

• Makelaar (huis zoeken)

• Platforms, zoals Funda (huis zoeken) 

• Gemeentewebsites (oriëntatie woongebied)

• Websites banken (kostenplaatje en checklist)

• Overige partijen, zoals Consumentenbond (checklists)

“Je weet gewoon niet zo goed wat verstandig is en soms zou je 

daar wel hulp bij willen. Zoals overbieden, hoe ver ga je daarin? 

Het zijn hele grote beslissingen die je maakt.”

“Op de website van Nationale Nederlanden heb ik veel 

informatie gevonden, ook een checklist. Verwacht je eigenlijk 

niet van een bank.”

“Toch heb ik niet het idee dat je op de website van 

gemeentes echt informatie kunt vinden over verhuizen. Ik 

denk alleen maar over adres wijzigen.”
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Resultaten

Ervaringen ‘verhuizen’ (1/2)

Hieronder vallen de fases: ‘plannen en organiseren’, ‘klussen en verbouwen’, ‘adres wijzigen’, ‘verhuisdag voorbereiden’ en ‘verhuisdag zelf’.

Activiteiten die men onderneemt

• Verhuisdag plannen

• Checklist maken met alle zaken die je moet regelen

• Verhuisbedrijf regelen

• Verhuizing zelf

• Huisstijl bepalen

• Meubels kopen en verkopen

• Huis en tuin verbouwen

• Keuken en badkamer kiezen (nieuwbouw)

• Gebreken repareren (kapotte kranen, gaten in muren etc.

• Schilderen en vloeren leggen

• Huis verduurzamen (licht, zonnepanelen etc.)

Ervaringen

Overall is opvallend dat bijna alle zaken onderschat worden in zowel tijd als geld. 

• Men is vooral opgelucht dat men een huis heeft gevonden.

• De verhuizing zelf is stressvol (het gaat meestal niet zoals je verwacht).

• Het is tegelijkertijd leuk en zwaar om van je nieuwe huis je eigen plek te maken.

• Het klussen en verbouwen kost veel meer tijd dan van te voren ingeschat.

• Het repareren van gebreken kost vaak meer tijd dan verwacht.

• De kosten van de verbouwing pakken meestal hoger uit dan verwacht.

• De hoeveelheid keuzes die je bij een nieuwbouwhuis voorgeschoteld krijgt geeft 
stress.

“Ik heb zelf maar een checklist gemaakt van 

alles dat ik moest regelen. Geen idee of ie 

compleet is, maar hoop het wel!”

“Ik kom de hele tijd weer nieuwe dingen tegen in mijn huis 

die moeten worden gerepareerd. Het houdt nooit op.”
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Resultaten

Ervaringen ‘verhuizen’ (2/2)

Hieronder vallen de fases: ‘plannen en organiseren’, ‘klussen en verbouwen’, ‘adres wijzigen’, ‘verhuisdag voorbereiden’ en ‘verhuisdag zelf’.

Knelpunten

• Inrichting nieuwe huis

• Hoe matchen de meubels met de meubels van nieuwe partner

• Kennis over uitvoering reparaties

• Vindbaarheid klusjesmannen

• Bekostiging meubels, reparaties en verbouwing

• Kennis over wijze waarop huis verduurzaamd kan worden

• Moeite om keuzes te maken over keuken, badkamer etc. (vooral bij nieuwbouw)

Informatiebronnen

• Google (checklist verhuizing, verhuisbedrijven en wijze waarop te 
verduurzamen). Websites die men via Google bezoekt zijn heel divers, maar vaak 
worden de eerste zoekresultaten het meest aangeklikt.  

• Via via (kennis meubels en inrichting)

• Meubelwinkels (kennis meubels en inrichting)

• Kluswinkels, zoals Gamma (kennis reparaties)

• Klusplatforms (regelen klusjesmannen)

• Overige partijen, zoals Consumentenbond (checklist verhuizing)

“Ik wil wel graag mijn huis verduurzamen, maar 

waar begin je dan? Ik weet er niet zoveel van. 

Via Google kun je veel informatie vinden, maar 

ook van allemaal aanbieders van zonnepanelen 

enzo. Wat is betrouwbaar?”

“Google is je grootste vriend hoor, maar soms word je wel 

overspoeld met de hoeveelheid informatie. Ik weet dan 

gewoon niet waar ik moet beginnen en vaak zet ik de 

computer dan maar weer uit.”
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Resultaten

Ervaringen ‘nasleep’ (1/2)

Hieronder vallen de fases: ‘settelen in nieuwe huis en buurt’, ‘administratieve zaken zoals wijzigen van adres’ en ‘regelen van veel zaken zoals gas, water, licht etc.’

Activiteiten die men onderneemt

• Inschrijven nieuwe gemeente (meestal online) 

• Verhuisservice post (automatisch adressen overzetten)

• Alle contracten langs om adressen te wijzigen

• Nieuwe abonnementen afsluiten (zoals gas water licht)

• Verzekeringen samenvoegen (bij samenwonen)

• Gezamenlijke rekening (bij samenwonen)

• Oriëntatie op regels die gelden binnen een gemeente (bijv. grofvuil)

• Post oude bewoner sturen naar het nieuwe adres

• Kostenplaatje huishouden aanscherpen op basis van nieuwe informatie

• Toeslagen veranderen door nieuwe woonsituatie

• Buurt verkennen door uitstapjes te maken

• Buren uitnodigen en housewarming organiseren

• Nieuwe huisarts, apotheek, tandarts en school regelen

• Snelste routes vinden naar bv. het station of centrum van de stad etc.

• Beste parkeermogelijkheden (eventueel parkeervergunning)

Ervaringen

• Nasleep verhuizing duurt enkele maanden

• Meeste regelwerk verspreidt zich over enkele maanden i.p.v. één moment

• Inschrijven nieuwe gemeente stelt weinig voor

• Relatief veel onzekerheid over financiële gevolgen nieuw huishouden 
bijvoorbeeld huurtoeslag (zeker op het moment dat men bijvoorbeeld is gaan 
samenwonen)

• Overzetten adressen wordt niet als lastig ervaren

• Leuk om buurt langzaam te verkennen

• Heb ik een goede beslissing gemaakt (financieel en nieuwe woonsituatie?)

“Inschrijven nieuwe gemeente is makkelijk hoor, moet 

binnen vijf dagen, maar als je wat later bent zeg je 

gewoon ook dat je er wat later bent gaan wonen.”

“Als je er eenmaal woont heb je nog geen idee van je vaste 

lasten. Hoe hoog is mijn huurtoeslag? Wat zijn de 

gemeentelijke belastingen? Je hebt echt geen idee en dat is 

echt rot. Ik verdien niet zoveel, dus dit heeft voor mij veel 

impact. Misschien is dat anders als je genoeg geld hebt.”
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Resultaten

Ervaringen ‘nasleep’ (2/2)
Hieronder vallen de fases: ‘settelen in nieuwe huis en buurt’, ‘administratieve zaken zoals wijzigen van adres’ en ‘regelen van veel zaken zoals gas, water, licht etc.’

Knelpunten 

• Hoe kan ik gemakkelijk alle adressen snel wijzigen naar mijn nieuwe adres – men 
mist een centraal punt. Adres wijzigen met DigiD is bekend, maar er zijn nog 
weinig instanties aangesloten. 

• Wat zijn de beste abonnementen/aanbieders voor mijn nieuwe huis (denk aan 
internet, gas, water en licht). Vergelijkingssites worden veel gebruikt. 

• Onduidelijkheid over specifieke regels en kosten gemeente (grofvuil, 
gemeentebelasting, parkeervergunningen). Overzicht mist. 

• Onduidelijkheid over het nieuwe kostenplaatje (samenwonen, toeslagen, 
gemeentebelastingen etc.).

• Twijfel over voordelen samenlevingscontract.

• Huisarts- en tandartspraktijken zitten vol. Men mist een overzicht van praktijken 
in de buurt die wel plek hebben. 

• Ook op het gebied van thuiszorg, weet men bij het verhuizen naar een nieuwe 
gemeente soms niet waar men informatie moet zoeken. 

• Men kan moeilijk het onderscheid maken in wat je móet regelen (wettelijk 
verplicht) en wat minder belangrijk is bij een verhuizing. 

• Waar zitten de verborgen schatten (restaurants, cafés, etc.) van de 
desbetreffende gemeente.

Informatiebronnen

• Google (checklist). Websites die men via Google bezoekt zijn heel divers, maar 
vaak worden de eerste zoekresultaten het meest aangeklikt. 

• Verhuisservicesites (Post NL)

• Gemeentewebsites (regels gemeenten)

• Zorgkaart (tandarts en huisarts)

• Commerciële partijen (keuze nieuwe abonnementen)

• Vergelijkingssites (keuze nieuwe abonnementen)

“Eigenlijk zou je een website willen waarin je je postcode 

intypt en dan krijg je een overzicht over alle regels en 

kosten binnen jouw gemeente.”

“Bij mij in de buurt waren alle huisartspraktijken vol. Wat moet 

je dan doen? Ik vind dat echt gek. Je blijft maar bellen of er 

ergens plek is.”

“Eigenlijk wil je een overzicht met alles wat je moét regelen, zoals 

je adres wijzigen, belastingzaken enzo. En je wilt een overzicht 

voor jouw gemeente met alles wat je daarover moet weten, zoals 

gemeentebelastingen en parkeren. ”
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Resultaten

Reflectie rijksoverheid.nl/levensgebeurtenissen

Deelnemers is gevraagd op rijksoverheid.nl de plek waar men persoonlijke overzichten kan vinden te bekijken (rijksoverheid.nl/levensgebeurtenissen). Ze hebben 

doorgeklikt op ‘woning kopen’ of ‘woning huren’.

Overall zeer positief
• Men reageert zeer positief op de geboden informatie. Dit is het centrale punt waar men om heeft gevraagd.
• De overheid wordt door de meesten als een betrouwbare partij gezien die overzicht kan geven in het verhuisproces.
• De bekendheid van de geboden informatie is zeer laag. De wens is dan ook om dit veel bekender te maken.
• De term levensgebeurtenis wordt als niet passend bestempeld in relatie tot verhuizen. 
• De geboden informatie zal vooral worden gebruikt aan het begin van het verhuisproces, op het moment dat men nog veel vragen heeft. Degenen die al aan het 

einde van hun verhuisproces zitten, vinden de informatie minder relevant. 

Geboden informatie op rijksoverheid.nl kan nog wel beter
• De geboden informatie kan nog veel meer worden gepersonaliseerd. Aan de hand van meer vragen, gericht op de persoonlijke situatie, kan dan de juiste informatie 

worden aangeboden. Op deze manier kunnen er ook veel meer details worden aangeboden en wordt de informatie relevanter.
• De informatie zou in de vorm van een app op de markt moeten worden gebracht. Dit vergroot de toegankelijkheid. Ter info: in het onderzoek is de informatie bekeken 

via een mobiele telefoon. 
• Informatie over de rechten van huurders en belangrijke to do’s worden zeer gewaardeerd. 
• Informatie over het verduurzamen van het huis, bouwprojecten (bestemmingsplannen) en specifieke informatie over de gemeentes zijn gewenst. 
• Sommigen hebben behoefte aan hulp in de vorm van tools om hun financiële huishouding te voorspellen, te bepalen wat voor bod ze moeten uitbrengen en waar ze 

op moeten letten tijdens een bezichtiging (anderen vinden dit te ver gaan en hebben geen behoefte aan tools). 
• Mensen zouden met anderen willen kunnen chatten voor eventuele vragen of tips. 
• Ze zouden het prettig vinden als er een link met andere levensgebeurtenissen (zoals samenwonen en scheiden) wordt gemaakt, omdat die vaak samengaan. 
• Ook is er behoefte aan films en visualisaties om zaken uit te leggen. 

“Top, dit had ik 

moeten weten!”

“Hier staat de algemene info. Dan mis ik nog de 

gemeentelijke informatie.”
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Resultaten

Versoepelen informatie van de overheid over verhuisproces
Overkoepelend

• Bied een centraal punt aan waar je alle informatie kunt vinden rondom verhuizen.

• Bied een duidelijke gepersonaliseerde checklist aan om ervoor te zorgen dat men 
niets vergeet.

• Link aan andere levensgebeurtenissen die vaak gepaard gaan met een verhuizing 
(zoals een scheiding, 18 worden of samenwonen).

Huis vinden

• Bied overzicht van nieuwbouwprojecten waar men straks huizen kan kopen.

• Laat zien in welke gemeentes je het beste een huis kunt vinden.

• Help te bepalen wat een ‘eerlijk’ bod is.

• Bied informatie aan waar men tijdens de bezichtiging van een huis op moet letten 
(technisch etc.).

• Bied informatie aan hoe men het huis kan verduurzamen.

• Bied hulp aan om goed inzicht te krijgen in het financiële plaatje – dat betekent ook 
dat gemeentes duidelijk moeten maken wat de hoogte is van de gemeentelijke 
belastingen, parkeerkosten en eventuele kosten voor grofvuil.

Administratieve nasleep

• Bouw voort op DigiD-systeem, waarmee verschillende instanties op de hoogte 
worden gebracht van de adreswijziging. Mensen zouden willen dat de 
adreswijziging aan meer instanties wordt doorgegeven dan nu het geval is en weten 
aan wie dit wordt doorgegeven.

• Geef beter inzicht in de specifieke regels per gemeente (m.b.t. grofvuil, 
waterschapsbelasting, wanneer een aanslag komt. etc.).

“Toen ik 18 werd, had ik graag gehoord dat het slim is om je 

gelijk in te schrijven bij een woningcorporatie.”

“Je wilt gewoon echt je financiën op orde hebben en dan moet 

je weten wat al je vaste lasten worden, echt allemaal.”

“Uiteindelijk heb je toch het liefst informatie vanuit 

de overheid of een gemeente, dan weet je zeker dat 

het klopt wat er staat.” 

“Ik wil wel weten in welke gemeente of wijk ik de meeste kans 

maak op een woning.” 
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Collages whatsapp studie
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De checklist
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Huis zoeken
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De verhuizing
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Klusjes nieuwe tuin
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Klusjes nieuwe huis
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Huis verduurzamen
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Het regelwerk na de verhuizing
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De buurt verkennen
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Bijlagen
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Bijlagen

Onderzoek in vogelvlucht

Methode Whatsappstudie en 4 focusgroepen van 120 minuten

Doelgroep en steekproef

Doelgroep: mensen in een verhuisproces

Selectiemethode: telefonisch uitgenodigd en versluierd op opdrachtgever

Selectie door: extern partnerbureau

Steekproef: totaal n=24 respondenten. Uitsplitsingen:

• Huurhuis, begin verhuisproces: n=6

• Huurhuis, einde verhuisproces: n=6

• Koophuis, begin verhuisproces: n=6

• Koophuis, einde verhuisproces: n=6

Incentive: een geldelijke incentive

Veldwerk
Het veldwerk heeft plaatsgevonden vanaf 02-09-2019 tot en met 27-09-2019

Moderatie door Ruben van Hoof en Rianne Doornberg

Deliverables • Highlight PowerPoint-rapport: belangrijkste conclusies en concreet advies, ondersteund door resultaten en quotes 

• Duidingssessie
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