
Peiling N=3.404
Wat is woongeluk voor jou? Maakt wonen jou ook zo gelukkig? En wat

specifiek? Of wat niet? Dit onderzoek geeft hier
meer inzicht in doordat 3.404 vrouwen daar hun

mening over hebben gegeven.

Respons

Leeftijd

N=3.404

38%
is 18 t/m 34

jaar oud.

34%
is 35 t/m 50

jaar oud.

28%
is 51 jaar en

ouder.

Gemiddelde
leeftijd: 41,4 jaar

Vanaf 18 jaar

Tot en met 93 jaar

Wat is woongeluk voor jou?

Anders, namelijk:

65%
van de vrouwen vindt

woongeluk in een
huis met een buiten.

*Meerdere antwoorden mogelijk

63%
van de vrouwen vindt

woongeluk in een
opgeruimd huis.

"Als het gewoon klopt wat je ziet en
je hart een sprongetje maakt."

(Janny, 49)

"Als je na de vakantie weer blij
bent om thuis te zijn." (Ine, 66)

"Verse bloemen in huis."
(Marleen, 27)

"Rust in en om het huis, zodat je
ook innerlijke rust krijgt in deze

hectische tijd met teveel prikkels."
(Marianne, 66)



76%
van de vrouwen vindt

de woonkamer de
fijnste plek in huis.

"Aan de grote eetkamertafel kijkend
op de tuin." (Susan, 36)

Wat vindt men de fijnste plek in huis?

"Balkon." (Kim, 25)

"De patio bij mooi weer."
(Sonja, 47)

"Alle kamers, als ze opgeruimd en
licht zijn." (Esther, 23)

Anders:

1.

21%
van de vrouwen

maakt altijd plek voor
persoonlijke spullen

in huis.

Boeken.

Waarvoor maak jij altijd plek in huis?

Anders:

Een heerlijke
bank en open

haard.

Bordspellen (ook
ter display).

Eigen creaties.

Ligplekjes voor
de katten.

Tekeningen van
de kinderen.

Zithoek met tv
en goed

geluidssysteem.
Speelgoed. Lekkere stoel.

1.
2.
3.

Persoonlijke spullen
(21%)

Woonaccessoires
(19%)

Vaas met bloemen
(19%)



Waar word je gelukkiger van?

75%
wordt gelukkiger van

Mixen  &
matchen

dan van één stijl.

76%
wordt gelukkiger van

weinig   
spullen

dan van veel spullen.

65%
wordt gelukkiger van

Nieuw
dan van

tweedehands.

63%
wordt gelukkiger van

Budget
dan van design.

79%
wordt gelukkiger van

Zelf doen
dan van

interieuradvies.

98%
wordt gelukkiger van

Net   even  
Anders

dan bij de buren.

59%
wordt gelukkiger van

Mooi
dan van praktisch.

72%
wordt gelukkiger van

Kopen
dan van zelf

maken.

Bijna alle vrouwen worden gelukkig door het in hun huis net even iets
anders te doen in vergelijking met hetzelfde te doen als bij de buren.

Wat is jouw (heimelijke) woongenoegen?

Anders, namelijk:

56%
van de vrouwen vindt
woon tv-programma's

kijken haar
(heimelijke)

woongenoegen.

*Meerdere antwoorden mogelijk

50%
van de vrouwen is
shoppen voor haar

huis het (heimelijke)
woongenoegen.

"Alles heerlijk poetsen in huis."
(Yolanda, 50)

Bij

"De bevestiging van een stylist."
 (Joyce, 32)

"Blijven dromen over het
ontwerpen van mijn eigen huis."

(Mara, 28)

"DIY woonaccessoires."
(Marscha, 39)



Wat staat jouw woongeluk (soms) in de weg?

Anders, namelijk:

72%
staat geld soms in de

weg van haar
woongeluk.

*Meerdere antwoorden mogelijk

"2 honden om rekening mee te
houden (en hun zooi)!" (Katja, 21)

Bij

"Dat ik rekening moet houden met
mijn rolstoel." (Yvonne, )

"De buren." (Corine, 36)

"Een goede en betaalbare klusser
kan ik niet vinden." (Ingrid, 52)

"Ik ben helemaal tevreden."
(Bertha, 66)

45%
van de vrouwen
droomt van het

winnen van €10.000
shoptegoed voor haar

huis.

"Advies krijgen van een
stylist." (Joke, 55)

Waar droom jij van?

Anders:

1.
2.
3.

€10.000 shoptegoed
winnen (45%)

Haar eigen huis
(laten) bouwen (14%)

Meedoen aan een woon
tv-programma (11%)

"Ik ben eigenlijk gewoon
tevreden met mijn

allegaartje." (Anja, 52)

"Dat mijn kat stopt met
m'n planten te eten..."

(Cokkie, 31)

"Een goed lichtplan
invoeren." (Noor, 29)

"Een huis dat
zichzelf opruimt."

(Marije, 41)

"Een make-over voor mijn
huis krijgen ZONDER dat
ik daarmee op tv kom!"

(Judith, 38)

"Een strandhuis voor
erbij." (Marlijn, 58)

"Hulp bij het opruimen."
(Marjan, 66)

"Leuk interieurcadeautje
winnen is ook leuk."

(Esther, 46)



30%
van de vrouwen heeft
als woonzonde dat ze

niks weg kan doen.

"Alles moet goed
staan." (Ilja, 47)

Wat is jouw woonzonde?

Anders:

1.
2.
3.

Niks weg kunnen
doen (30%)

Rommel verstoppen
achter dichte
deuren (24%)

Rommel laten
slingeren (15%)

"Alles op een
vaste plek."
(Maria, 60)

"Alles perfect willen hebben
(wat natuurlijk nooit lukt)."

(Yvonne, 31)

"Als de ene klus nog
lang niet af is

alweer aan een
andere beginnen."

(Stern, 41)

"Altijd bloemen."
(Jenny, 47)

"Combi van de teveel
spullen en te weinig

tijd om op te ruimen."
(Angelique, 37)

"Denken dat ik het niet kan
en het dan opgeven."

(Christiene, 47)

Welke woonstijl past bij jou?

46%
van de vrouwen kiest

voor Simplicity!

23%

21%

15%kiest voor 'Think in full
colour'.

kiest voor 'Urban
Jungle'.

kiest voor 'Wit'.

7,5 54% van de vrouwen
beoordelen haar woongeluk

met een 8 of hoger!

"Er moet zoveel gebeuren, weinig geld
en moet alles alleen doen. Plus het is

gehorig hier. En het is klein dus weinig
opbergmogelijkheden." (Marscha, 43)

"Elke keer als ik uit bed stap en naar
beneden loop dan denk ik wat is het toch

mooi!" (Liz, 24)



Wat is jouw kleinste of juist grootste woongeluk?

"Grootste geluk is wanneer de kids aan
de grote eettafel zitten te knutselen en

wij staan te koken in onze open keuken."
(Cynthia, 29)

"Plannen maken en fantaseren over
toekomstige verbouwingen." (Yvanka, 31)

"'s Morgens de deuren openzetten en in
de tuin genieten." (Karin, 46)

"Thuis is voor mij om te relaxen en lekker
te kunnen doen en laten wat ik wil. Vooral

rust vind ik prettig. Ik hou van thuis zijn. Ik
vermaak me altijd wel." (Nelleke, 47)

"Al is het maar een klein nieuw/ander
dingetje in mijn huis wat ik dan toepas
en daar kan ik al heel blij van worden."

(Elma, 55)

"2 televisies. Hoef ik niet meer naar
voetballen te kijken of naar 'Ik

vertrek'." (Ineke, 77)

"Aan een sloot wonen en op een
zonnige dag de weerkaatsing van het
wateroppervlak op het plafond in de

woonkamer zien. Ik blijf het
bijzonder vinden!|" (Angelique, 46)

"Al mijn hele leven tweedehands gekocht,
nu sparen voor nieuwe spullen. Dat ik
nieuw kan kopen is mijn woongeluk."

(Amparo, 40)

"Al mijn planten in huis." (Melanie, 27)

"Alle spullen met een herinnering van
familie, maar ook kringloopspullen en
daarmee mixen en matchen maakt mij

heel gelukkig." (Annelies, 38)

"Alleen ontbijten met uitzicht op tuin.
Alsof ik in een schilderij zit. Genieten!"

(Riny, 52)

"Alles kwijt kunnen en nog ruimte over
hebben." (Kim, 33)

"Als alles opgeruimd is en er net
een nieuwe bos bloemen op tafel
staat, neerploffen op een lekkere

bank om even met de benen omhoog
van de rust te genieten." (Jody, 22)

"Als ik complimenten krijg dat we zo'n
leuk huis hebben." (Irene, 47)

"Mijn huisje laten zien in een
woonblad (vtwonen of Flair), zou ik

echt wel heel erg leuk vinden!"
(Lieke, 37)

"Je kon kiezen tussen budget en
design. Mijn design is vaak

budget." (Desiree, 36)

"M'n eigen kunst en zelf ontworpen
vensterbank/ annex boekenkast
maakten m'n woonkamer af."

(Emma, 57)

N=3.404
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