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Woensdag 31 januari 2018 is het nieuwe schadeprotocol voor de afhandeling van aardbevingsschade 

bekendgemaakt. Vereniging Eigen Huis is benieuwd naar de mening van leden van Vereniging Eigen Huis, 

woonachtig in het aardbevingsgebied, over dit nieuwe schadeprotocol. Ook wil zij graag weten of de leden 

hierdoor anders kijken naar hun toekomstige woonsituatie.

Onderzoeksvraag

Wat vinden leden van Vereniging Eigen Huis van het nieuwe schadeprotocol?

Methode 

Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit leden van 

Vereniging Eigen Huis, woonachtig in het aardbevingsgebied. De steekproef is representatief voor de leden van 

Vereniging Eigen Huis in dit gebied naar geslacht en leeftijd. In totaal hebben 829 leden de vragenlijst helemaal 

ingevuld. 

VOORAF
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Respons

In totaal hebben 829 leden van Vereniging Eigen Huis woonachtig in het aardbevingsgebied de vragenlijst 

helemaal ingevuld. Er zijn 5.660 uitnodigingen voor het onderzoek verstuurd. De respons bedraagt 15%.

BIJLAGEN
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Omschrijving Aantal

Aantal uitnodigingen (bruto steekproef) 5660

Bouncers (niet bereikt) 228

Gestart met vragenlijst 910

Afgemeld 23

Afgehaakt 56

Uitgescreend (niet goed ingevuld) 2

Gekwalificeerde deelnemers (netto steekproef) 829



Steekproefomvang en betrouwbaarheid

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een steekproef, niet iedereen uit de populatie heeft zijn of haar 

mening gegeven. Als de uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om over de populatie uitspraken te doen, 

dan moeten betrouwbaarheidsmarges in acht worden genomen. Bij een steekproefomvang van n=829 bedraagt 

de maximale marge bij 95% betrouwbaarheid 3,2%.

Steekproef en steekproefkader

Als steekproefkader hebben we gebruik gemaakt van het ledenbestand van Vereniging Eigen Huis. Alle 5.660 

leden, woonachtig in en rondom het aardbevingsgebied, zijn uitgenodigd voor dit onderzoek.   

Representativiteit

De steekproef is representatief voor de leden van Vereniging Eigen Huis in het aardbevingsgebied naar geslacht 

en leeftijd. De representativiteit is bereikt door de gehele populatie in dit gebied uit te nodigen voor het 

onderzoek en een kleine weging achteraf (zie volgende pagina). Als referentiebestand hebben we gebruik 

gemaakt van het ledenbestand van Vereniging Eigen Huis.

Vragenlijst

De vragenlijst heeft online gestaan van 2 februari 2018 tot en met 5 februari 2018. De vragenlijst is opgesteld 

door Vereniging Eigen Huis en aangescherpt door Ruigrok NetPanel. Gemiddeld hebben de leden van Vereniging 

Eigen Huis zes minuten nodig gehad om de vragenlijst in te vullen.

BIJLAGEN
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Weging

In onderstaande tabel zijn de 

wegingsvariabelen terug te vinden met 

een overzicht van de verdeling voor en na 

weging. 

Weging

Geslacht en leeftijd Ongewogen % Gewogen %

Man

18 t/m 34 jaar 1,6% 4,5%

35 t/m 44 jaar 6,1% 11,5%

45 t/m 54 jaar 12,7% 16,0%

55 t/m  64 jaar 23,7% 21,6%

65 jaar en ouder 32,7% 23,0%

Vrouw

18 t/m 34 jaar 0,5% 1,8%

35 t/m 44 jaar 2,2% 3,8%

45 t/m 54 jaar 4,9% 5,8%

55 t/m 64 jaar 7,0% 5,7%

65 jaar en ouder 8,5% 6,1%



In opdracht van Vereniging Eigen Huis, uitgevoerd in februari 2018
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Vereniging Eigen Huis - Schadeprotocol Groningen - Tabellen

Totaal

-

Ja, ik weet goed wat dit inhoudt
25%

Ja, ik weet een beetje wat dit 

inhoudt

49%

Ja, hier heb ik van gehoord maar 

ik weet niet wat het inhoudt

22%

Nee, zegt mij niets 3%

Totaal 100%

n = 829

Totaal

-

Zeer positief 2%

Positief 46%

Neutraal 40%

Negatief 7%

Zeer negatief 2%

Weet niet 3%

Totaal 100%

n = 614

Totaal

-

Helemaal mee eens 59%

Mee eens 29%

Neutraal 6%

Mee oneens 3%

Helemaal mee oneens 2%

Weet ik niet 0%

Totaal 100%

n = 829

Totaal

-

Helemaal mee eens 60%

Mee eens 28%

Neutraal 7%

Mee oneens 3%

Helemaal mee oneens 2%

Weet ik niet 1%

Totaal 100%

n = 829

Totaal

-

Ja, dit heb ik gemeld 72%

Ja, dit heb ik nog niet gemeld 7%

Nee 15%

Weet ik niet 6%

Totaal 100%

n = 829

Totaal

-

2018 22%

2017 (tussen april-december)
16%

2017 (tussen januari-maart) 11%

2016 32%

Voor 2016 64%

Weet ik niet meer 2%

Totaal 147%

n = 599

Aantal antwoorden 878

Wanneer heeft u deze schade 

gemeld?

Heeft u schade aan uw woning 

als gevolg van de 

aardbeving(en)?

Ik vind het regelen van de 

vergoeding voor de 

waardedaling van woningen 

door de gevolgen van 

gaswinning een taak van de 

overheid

Ik vind het versterken van 

woningen in het 

aardbevingsgebied een taak van 

de overheid

Hoe positief of negatief bent u 

over het nieuwe 

schadeprotocol?

Allereerst willen we graag van u 

weten of u bekend bent met het 

nieuwe schadeprotocol voor 

afhandeling van de 

aardbevingsschade in 

Groningen?
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Totaal

-

0 – 500 euro 2%

500 - 1.000 euro 4%

1.000 – 5.000 euro 30%

5.000 – 10.000 euro 21%

10.000 – 50.000 euro 27%

50.000 – 100.000 euro 4%

Meer dan 100.000 euro 4%

Weet ik niet 10%

Totaal 100%

n = 654

Totaal

-

Ja 52%

Nee 48%

Totaal 100%

n = 599

Totaal

-

Een maand 13%

Drie maanden 55%

Zes maanden 25%

Een jaar 5%

Twee jaar 0%

Langer dan twee jaar 0%

Weet ik niet 2%

Totaal 100%

n = 286

Totaal

-

Zeer positief 4%

Positief 35%

Neutraal 34%

Negatief 17%

Zeer negatief 7%

Weet niet 3%

Totaal 100%

n = 829

Totaal

-

Zeer positief 1%

Positief 14%

Neutraal 35%

Negatief 37%

Zeer negatief 12%

Weet niet 1%

Totaal 100%

n = 829

En hoe positief of negatief kijkt 

u naar de toekomst van het 

aardbevingsgebied als geheel?

Als u deze ontwikkelingen in 

gedachten neemt, hoe positief 

of negatief kijkt u dan naar uw 

woonsituatie in de toekomst?

Wat vindt u een acceptabele 

termijn voor het afhandelen van 

uw schade?

Is deze schade afgehandeld?

Hoe groot is de schade aan uw 

woning?
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Leden van Vereniging Eigen Huis, woonachtig in specifieke postcodegebieden in  

Groningen (het aardbevingsgebied), worden ondervraagd over het nieuwe  

schadeprotocol.  

 

 

 

VERENIGING EIGEN HUIS / 
SCHADEPROTOCOL GRONINGEN 

Uitnodigingse-mail:  Wat vindt u van het nieuwe schadeprotocol? 

          

Beste heer/mevrouw <achternaam>, 

 

Afgelopen woensdag is het nieuwe schadeprotocol voor de afhandeling van 

aardbevingsschade bekend gemaakt. Vereniging Eigen Huis is benieuwd naar uw  

mening over dit nieuwe schadeprotocol. Daarom willen we u graag enkele vragen  

stellen. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal drie minuten. 

 

Vereniging Eigen Huis wil de uitkomsten graag op korte termijn delen. Daarom kunt u  

deelnemen tot maandag 5 februari 12:00 uur.  

 

Klikt u op deze link om direct naar de vragenlijst te gaan: 

[Start vragenlijst](${startlink}) 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Ruigrok  

NetPanel in opdracht van Vereniging Eigen Huis. Uw gegevens worden geheel anoniem  

behandeld.  

 

Alvast bedankt voor uw deelname!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Steven Wayenberg 

Belangenbehartiger Vereniging Eigen Huis 

 

 

<font face=" Verdana, Arial" size="1">*Mocht het klikken niet werken, dan kunt u deze link: ${startlink} 

kopiëren en plakken in uw internet browser. 

Wij wijzen er met nadruk op dat het om een onderzoek gaat en NIET om een verkoopactie, en dat al uw  

gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De e-mailadressen komen uit het relatiebestand van Vereniging  

Eigen Huis. Ruigrok NetPanel zal deze alleen voor dit onderzoek gebruiken. Ruigrok NetPanel is een full  

service marktonderzoekbureau met het Research Keurmerk. Als keurmerkbureau onderschrijven wij de  <a  

href="//www. moaweb.nl/codes-standards/professie/internationale-gedragscodes/208-internationale- 

gedragscodes-marktonderzoek.html" target="_blank"> privacy statements</a> van ESOMAR. </font> 
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Welkom in de vragenlijst! 

 

1. Allereerst willen we graag van u weten of u bekend bent met het nieuwe 

schadeprotocol voor afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen? 

 Ja, ik weet goed wat dit inhoudt  

 Ja, ik weet een beetje wat dit inhoudt 

 Ja, hier heb ik van gehoord maar ik weet niet wat het inhoudt 

 Nee, zegt mij niets 

 

(Indien ja, ik weet goed/een beetje wat het inhoudt) 

2. Hoe positief of negatief bent u over het nieuwe schadeprotocol?  

 Zeer positief 

 Positief 

 Neutraal 

 Negatief 

 Zeer negatief 

 Weet niet 

 

(Indien V2= geen ‘weet niet’) 

3. Waarom bent u <antwoord vraag 2> over het nieuwe schadeprotocol?  

 _____________________________________ 

_____________________________________ 

 Weet ik niet 

  

In welke mate bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? 

4. Ik vind het versterken van woningen in het aardbevingsgebied een taak van de 

overheid 

5. Ik vind het regelen van de vergoeding voor de waardedaling van woningen door de 

gevolgen van gaswinning een taak van de overheid  

 

 Helemaal mee eens 

 Mee eens 

 Neutraal 

 Mee oneens 

 Helemaal mee oneens 

 Weet niet  

 

6. Als u wilt, kunt u uw antwoorden over de rol van de overheid bij de schade door 

aardbevingen toelichten  

 _____________________________________ 

_____________________________________ 
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Vervolgens willen we u nog enkele vragen stellen over uw woonsituatie. 

 

7. Heeft u schade aan uw woning als gevolg van de aardbeving(en)? 

 Ja, dit heb ik gemeld 

 Ja, dit heb ik nog niet gemeld 

 Nee 

 Weet ik niet  

 

(Indien gemeld)  

8. Wanneer heeft u deze schade gemeld? Meer antwoorden mogelijk 

 2018 

 2017 (tussen april-december) 

 2017 (tussen januari-maart) 

 2016 

 Voor 2016  

 Weet ik niet meer 

 

(Indien schade (V7=ja)) 

9. Hoe groot is de schade aan uw woning? Als u het niet precies weet, maakt u dan 

een schatting  

 0 – 500 euro 

 500 - 1.000 euro 

 1.000 – 5.000 euro 

 5.000 – 10.000 euro 

 10.000 – 50.000 euro 

 50.000 – 100.000 euro 

 Meer dan 100.000 euro 

 Weet ik niet 

 

(indien gemeld (V7=ja)) 

10. Is deze schade afgehandeld? 

 Ja 

 Nee 

 

(Indien niet afgehandeld)  

11. Vanaf 19 maart treedt het nieuwe schadeprotocol in werking en kunnen Groningers 

terecht bij één loket voor de afhandeling van hun schade. Wat vindt u een 

acceptabele termijn voor het afhandelen van uw schade?  

 Een maand 

 Drie maanden 

 Zes maanden 

 Een jaar 

 Twee jaar 

 Langer dan twee jaar 

 Weet ik niet 
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12. Als u deze ontwikkelingen in gedachten neemt, hoe positief of negatief kijkt u naar 

uw woonsituatie in de toekomst? 

 Zeer positief 

 Positief 

 Neutraal 

 Negatief 

 Zeer negatief 

 Weet niet 

 

13. Hoe positief of negatief kijkt u naar de toekomst van het aardbevingsgebied als 

geheel? 

 Zeer positief 

 Positief 

 Neutraal 

 Negatief 

 Zeer negatief 

 Weet niet 

 

Dit waren alle vragen, hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

De resultaten ziet u deze week onder andere terug in het Dagblad van het Noorden.  

 


