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Achtergrond

SWZ is een moderne woningcorporatie in de stad Zwolle met zo’n

7.000 woningen. Zij speelt een actieve rol op de plaatselijke

woningmarkt. SWZ beheert en bouwt, investeert in leefbaarheid en

wijkvernieuwing. Een aansprekende, herkenbare sociale verhuurder

met een goede prijs-kwaliteitverhouding zijn, is belangrijk voor SWZ.

Voorop staat dat zij duidelijk voorrang geeft aan mensen met een

minder sterke positie op de woningmarkt.

Kwaliteit is erg belangrijk voor SWZ. In haar aangescherpte

ondernemingsplan voor 2016-2017 heeft SWZ zich een aantal doelen

gesteld wat betreft de kwaliteit:

1. Huurders waarderen hun woning gemiddeld met minimaal een 7.

2. Huurders waarderen hun woonomgeving gemiddeld met minimaal

een 7.

3. Huurders waarderen de dienstverlening van SWZ gemiddeld met

minimaal een 8.

In dit onderzoek is huurders gevraagd hun mening te geven over hun

woning en de woonomgeving. Onderzoek naar de dienstverlening komt

ook kort terug maar hier is ook een apart onderzoek voor dat SWZ door

Totta laat uitvoeren.

Doelstelling

SWZ heeft de volgende doelstellingen geformuleerd voor het

onderzoek over de woning en woonomgeving:

1. Meten van de waardering van de woning

2. Onderscheiden welke factoren invloed hebben op de

waardering van de woning

3. Formuleren van verbeterpunten voor de waardering van de

woning

4. En in een vervolgmeting: meten wat de effecten zijn van

verschillende maatregelen
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Leeswijzer 

In de rapportage worden de resultaten van het onderzoek op

totaalniveau grafisch weergegeven. De meest opvallende verschillen

(significant) worden in de tekst bij de grafieken vermeld. Het gaat

hierbij om gegevens gerelateerd aan de woning zoals soort woning,

het bouwjaar van de woning of de wijk. Er wordt ook gekeken naar

achtergrondgegevens van de huurders zoals leeftijd, gezinssituatie

of huurperiode,

Er zijn een aantal open vragen gesteld, vooral om de huurder een

toelichting te laten geven op de waardering van de woning,

woonomgeving en diverse aspecten hiervan. De antwoorden op

deze vragen hebben we bekeken en een selectie hiervan is

opgenomen in het rapport om inzicht te geven wat de huurders

vooral hebben geantwoord.

In de (Excel)tabellen die bij dit rapport zijn geleverd staan de

resultaten van de verschillende groepen. Ook zijn alle antwoorden

op de open vragen in Excel terug te vinden.



Conclusies & aanbevelingen



De woning; conclusies en aanbevelingen

Een onvoldoende voor de woning geeft men vooral omdat men last heeft

van kou, tocht en vocht in de woning. Door tocht heeft men extra

energiekosten om de woning warm te krijgen. Het onderhoud van de woning

is niet altijd naar tevredenheid uitgevoerd. Men heeft last van gehorigheid en

het toilet, de badkamer en keuken zijn volgens een deel van de huurders

aan vervanging toe.

De badkamer heeft samen met de prijs in verhouding tot de kwaliteit van de

woning relatief de meeste invloed op de algehele tevredenheid van de

woning.

Aanbevelingen:

► Maak een overzicht van wijken waar men een onvoldoende heeft

gegeven voor de woning en aspecten van de woning. Bepaal daarbij of voor

gelijkwaardige woningen dezelfde problemen genoemd worden. Kijk of de

problemen voor een blok woningen of complex in één keer aangepakt

kunnen worden. Geef prioriteit aan het repareren of vervangen van de

badkamer, keuken of het aanpakken van de gehorigheid van de woning.

► Geef individuele problemen gepaste aandacht door in elk geval naar de

huurder te luisteren. Geef aan wat SWZ wel kan oplossen en wat de huurder

zelf kan doen (eigen onderhoud of reparatie).

De woning krijgt een ruime voldoende als waardering: 
7,3. Doelstelling van minimaal een 7 is hiermee 
behaald!

Acht van de tien huurders is gehecht aan de woning.

De woning scoort goed op stroomvoorziening, is goed en veilig te

ventileren en vrij van vocht. De indeling van de woning, het aantal

kamers en de grootte van de kamers krijgen tevens een ruime

voldoende.

De toelichting bij een rapportcijfer van 9 of 10 voor de woning laat

zien dat men tevreden is over renovaties die hebben plaatsgevonden

en de indeling van de woning. Ook de fijne woonomgeving wordt

genoemd bij een goede waardering van de woning.

Aanbeveling:

► Bij een renovatie of onderhoudsklus is het belangrijk dat de

huurder tevreden is na afloop. Geef duidelijk aan wat er gedaan

wordt door SWZ en hoe. Laat huurders hun positieve ervaring over

een renovatie of (planmatig) onderhoud vertellen op de website of in

een item in een nieuwsbrief.

Een aandachtspunt hierbij is dat de klus pas is afgehandeld als dat

ook voor de huurder geldt (of als het bij de huurder duidelijk is dat

iets niet bij de klus hoort en de huurder dit zelf kan regelen).
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Wel zijn er punten die verbeterd kunnen worden.

Gehorigheid van de woning krijgt de laagste beoordeling, 
een kleine onvoldoende. 



De woonomgeving; conclusies en aanbevelingen

Met name het thuis voelen en het gevoel van veiligheid zijn van belang voor de

waardering van de woonomgeving.

Twee van de tien huurders geeft het contact en betrokkenheid met de buurt

een onvoldoende.

Aanbevelingen:

► Overlast in de buurt komt vooral omdat er zwerfvuil/rommel is, de buurt

vervuild is of er is overlast van de buren/buurt. Dit is een punt van aandacht.

Wellicht kan er met de gemeente gekeken worden naar oplossingen om

straatvuil aan te pakken, zoals vaker schoonmaken, bewoners voorlichten,

aanspreken of boetes uitdelen.

► Het achteruitgaan van de buurt is volgens de huurders grotendeels te wijten

aan de samenstelling van inwoners. Ook dit zal SWZ samen met de gemeente

moeten bespreken, zeker als huurders hier (vaker) een opmerking over maken.

► Klachten over de buren of buurtbewoners kan op meerdere plekken worden

ingediend. Zo kan men dit bij SWZ doen maar ook bij de gemeente of politie.

Door gezamenlijk hier naar te kijken kan SWZ bepalen welke rol zij hierin kan

spelen en gerichter aan de huurder laten weten waar het probleem gemeld

moet worden en wat mogelijke oplossingen zijn.

.

De woonomgeving wordt beoordeeld met een 
gemiddelde van 7,2. Ook deze doelstelling van 
minimaal een 7 is daarmee behaald.

Zeven van de tien huurders zijn gehecht aan de woonomgeving.

De algemene en groenvoorzieningen in de buurt krijgen de

hoogste gemiddelde rapportcijfers.

Aanbeveling:

► Het bijhouden van de groenvoorzieningen zal een positieve

bijdrage hebben op de beleving van de woonomgeving. De

gemeente heeft haar verantwoording voor de algemene

groenstroken, parken etc. SWZ kan bewoners informatie of tips

geven over het onderhoud van de eigen tuin. Misschien kan een

verkiezing van de mooiste tuin of straat (extra) positieve aandacht

geven aan de groenvoorziening in de buurt.
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Bijna een derde van de huurder ervaart overlast in de buurt. 
Volgens twee van de tien huurders is de buurt er het 
afgelopen jaar op achteruit gegaan.



Informatievoorziening en contact met SWZ; conclusies en aanbevelingen

Informatie vanuit SWZ is voor zes van de tien huurders 
goed. 

Twee derde van de huurders heeft contact gehad met 
SWZ, vooral met klacht of vraag over reparatie.

Informatie vanuit SWZ willen huurders via een brief of email ontvangen.

Drie kwart van de huurders is (heel) tevreden over het contact met SWZ.

Toch nemen veel huurders contact op met SWZ waarbij zij vooral vragen

of klachten hebben over een reparatie aan de woning.

Aanbevelingen:

► Op de website van SWZ is informatie te vinden over onderhoud van de

woning, reparaties die men zelf kan/moet doen en over het aanpassen

van de woning naar eigen smaak. Zorg dat deze informatievoorziening

bekend is bij alle huurders (ook niet website bezoekers).

► Communiceer aan de huurders wanneer en wat er aan hun woning of

in hun wijk wordt aangepast. Er is in januari een brochure verspreid voor

de Gombertstraat ivm de werkzaamheden. Een evaluatieonderzoek van

deze brochure kan inzicht geven of de inhoud aansluit bij de huurders.
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Resultaten

De woning
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Helft van de huurders geeft (zeer) goed aan eigen woning; doelstelling gehaald

De ruime meerderheid van de huurders geeft een voldoende als zij een

rapportcijfer voor hun woning moeten geven. De helft geeft zelfs een 8

tot 10 (goed – zeer goed). Gemiddeld wordt er een 7,3 voor de woning

gegeven. De doelstelling om gemiddeld minimaal een 7 te krijgen is

daarmee gehaald.

Vooral de grotere appartementen met lift (AML>70) worden met goed en

zeer goed beoordeeld (73%). De wat grotere appartementen zonder lift

(AZL>50) krijgen juist minder vaak een 8 tot 10 als rapportcijfer (29%).

Een kwart van de huurders met een woning uit de jaren 60 geeft de

woning een onvoldoende als beoordeling.

Binnen de wijken Berkum (63%) en Stadshagen (71%) worden de

hoogste rapportcijfers (8-10) gegeven aan de eigen woning. Huurders

die wonen in Holtenbroek geven het vaakst een onvoldoende voor de

woning (20%).

Samenwonende/gehuwde stellen beoordelen de woning vaker als (zeer)

goed (58%) en de oudste leeftijdsgroep (+75 jaar) geeft het vaakst een

8 als rapportcijfer (52%).

7,3

10%

11%

28%33%

17%

0%

Rapportcijfer woning
basis iedereen n=1704

Onvoldoende (1-5)

Voldoende (6)

Ruim voldoende (7)

Goed (8)

Zeer goed (9-10)

Weet niet/geen mening
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Zeer goed voor woning; tevredenheid over indeling en ruimtes van de woning (badkamer, 
toilet, keuken) en woonomgeving speelt een rol

► Huurders die een 9 of 10 voor hun woning hebben gegeven zijn

vooral tevreden over de renovatie/aanpassingen die aan de woning

zijn gedaan. In sommige gevallen heeft men een nieuwbouwwoning

en is men daar zeer tevreden mee.
- ‘Goede staat, prima onderhoud en weinig tot geen overlast. Goede

sociale controle en bij overlast wordt er gehandeld.’

- ‘De woning wordt goed onderhouden. Net renovatie achter de rug en we

zijn zeer tevreden over het resultaat.’

- ‘Het is een prachtig pand, mooie ligging, nieuw, schoon, ruim genoeg, en

ingericht naar eigen smaak.’

► Vaak worden de natte ruimtes en keuken genoemd die door SWZ

zijn opgeknapt.
- ‘Het onderhoud van de woning, zoals een nieuwe keuken, badkamer en

WC. En ook het contact is goed.’

- ‘Het is een fijne woning, goed geïsoleerd en na de renovatie een mooie

badkamer en toilet boven.’

- ‘Vorige jaar nieuwe badkamer en toilet en 2 jaar geleden een nieuwe

keuken. Ik ben tevreden.’

► Ook is men tevreden over de indeling/ruimte van de woning.
- ‘Woning is redelijk groot, ruimtelijk, warm en zonnig.’

- ‘Het is gewoon een heerlijk huis, niet te groot niet te klein.’

- ‘Ik ben alleen en heb meer dan genoeg ruimte en het feit dat alles 

gelijkvloers is, vind ik heerlijk.’

► De woonomgeving heeft voor een deel van de

huurders een positieve invloed op hun waardering

van de woning.
- ‘Mooie omgeving, leuke buurt prettig huis.’

- ‘Nieuwbouw. Fijn appartement. Goede voorzieningen. Fijne locatie.’

- ‘Ruim, sfeervol, comfortabel, milieubewuste bouw en super energiezuinig,

prachtige locatie, fijne buren.’

► Een deel van de huurders die hun woning met zeer goed

waarderen, geven niet veel toelichting en zijn vooral tevreden of blij

met de woning.
- ‘Ik woon hier met veel plezier.’

- ‘Prima woning afgestemd om mijn wensen en levensdoel.’

- ‘Op wat kleine dingetjes na een voor mij ideale woning. Weinig op of aan

te merken.’

17%

Rapportcijfer woning
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Onvoldoende voor woning; vooral problemen met isolatie van de woning

► Mensen die een rapportcijfer 1 t/m 5 hebben gegeven voor hun

woning, geven relatief vaak aan dat er problemen zijn met de isolatie

van de woning. Er is veel last van kou, tocht en slechte verwarming.
- ‘Mijn woning tocht, het is soms erg koud.’

- ‘Op zich is het hier mooi wonen alleen is dit huis slecht geïsoleerd en

rotte kozijnen.’

- ‘Deuren zijn krom, isolatie strippen ramen en deuren sluiten niet af. Niet

geïsoleerde dak.’

► Daarmee hangt samen dat een deel van de huurders aangeeft dat

zij extra energiekosten maken omdat het verwarmen van de woning

niet goed lukt.
- ‘Hoge energiekosten door zeer slechte isolatie, koud, tocht, zeer gehorig.’

- ‘Ik moet veel betalen voor het warme water. Wij hebben geen gas en

moeten ook hoge kosten betalen voor de elektriciteit.’

- ‘Hoge verwarmingskosten met duur systeem, blokverwarming…’

► Ook heeft men last van vocht/schimmelvorming in de woning.
- ‘Veel schimmel in kamer en natte vloerbedekking slaapkamer.’

- ‘Tochtig en vochtig huis.’

- ‘Deuren zijn krom, isolatie strippen ramen en deuren sluiten niet af,

zwarte schimmel in gescheurde giba muur in de gang en veel beton-

scheuren in plafond en de vloer en lekkage van de bovenburen door het

plafond heen.’

► Het onderhoud en/of de reparatie van de

woning is niet goed volgens een deel van de huurders.
- ‘Ik geef een cijfer 2 omdat de woning waar we nu in zitten in zeer slechte

staat verkeerd. Er wordt niets of nauwelijks iets aan de woning gedaan.’

- ‘Slecht onderhouden, al voordat wij er kwamen wonen veel slechte

plekken. Geen beginnen aan om het zelf wat beter te maken.’

- ‘Flut renovatie.’

► Daarnaast ervaart men problemen met de gehorigheid van de

woning of woonomgeving.
- ‘Zeer gehorig! Er is totaal niets aan geluidsisolatie gedaan.’

- ‘…Daarnaast veel geluidsoverdracht via muren, vloeren, stopcontacten,

oude buizen. Ik kan letterlijk verstaan wat er in de woning beneden mij

gezegd wordt.’

- ‘In deze wijk zijn huizen te dicht op elkaar gebouwd. Dit geeft veel onrust

en geluidsoverlast.’

► Vooral de keuken, badkamer en toilet worden genoemd als

verbeterpunten binnen de woning.
- ‘Na een toiletbezoek hangt de geur op de gang, om te douchen moet ik

door de keuken, de leidingen kun je zien.’

- ‘Op zich fijne woning alleen keuken, douche en wc zijn oud. 

Keukenkastjes gaan kapot, douche elke keer schimmel, wc die ik nooit 

meer schoon krijg.’

- ‘Vooral de keuken en badkamer/toilet zijn zeer gedateerd.’

10%

Rapportcijfer woning
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Ruime meerderheid is gehecht aan huidige woning

Acht van de tien huurders zijn gehecht aan hun woning. Dit geldt vooral

voor huurders in een eengezinswoning (tussen de 83% en 88%) en

wanneer men in Schelle woont (88%). Mensen in Holtenbroek zijn

minder gehecht aan hun woning (72%), wat aansluit bij hun lagere score

voor de woning.

Hoe langer men de woning huurt, hoe meer men zeer gehecht is aan de

woning. Dit geldt vooral voor mensen met een huurcontract dat al langer

dan 16 jaar loopt; huurperiode 16-25 jaar 32%, langer dan 25 jaar 47%.

Ook de leeftijd speelt een rol, hoe ouder de huurder is, hoe meer men

gehecht is aan de woning.

26% 53% 18% 3%

Hoe gehecht bent u aan uw huidige woning?
basis iedereen n=1704

Zeer gehecht Gehecht Niet gehecht Helemaal niet gehecht
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Gehorigheid scoort als enige aspect van de 
woning onvoldoende

Zeven van de 18 aspecten scoren ruim voldoende. De

stroomvoorziening (aantal stroomcontactpunten in de woning)

behaalt met een 7,6 de hoogste score. De woning is goed en veilig

te ventileren en vrij van vocht. De indeling van de woning, het aantal

kamers en de grootte van de kamers krijgen tevens een ruime

voldoende.

Van de verschillende ruimtes van de woning scoort de keuken het

laagst (6,5). In Holtenbroek krijgt de keuken van bijna een derde van

de huurders een onvoldoende (31%).

Gezinnen met kinderen geven vaker een onvoldoende voor het

aantal kamers in de woning, de grootte van de kamers, het toilet, de

badkamer en de keuken.

De prijs in verhouding tot de kwaliteit van woning heeft een van de

laagste gemiddelde scores maar is nog wel voldoende (6,4).

De gehorigheid van de woning is een probleem. Vooral bij de

appartementen zonder lift geeft de meerderheid van de huurders een

onvoldoende (AZL<50 53%, AZL>50 64%).

In een aantal wijken heeft meer dan de helft van de huurders last

van gehorigheid. Het gaat dan om Diezerpoort, Holtenbroek en

Wipstrik.

7,6

7,3

7,3

7,3

7,2

7,2

7,0

6,9

6,9

6,9

6,8

6,8

6,8

6,6

6,5

6,5*

6,4

5,6

9%

14%

10%

10%

15%

20%

16%

19%

22%

18%

19%

20%

20%

24%

24%

25%

25%

43%

10%

11%

12%

12%

9%

11%

14%

13%

12%

15%

15%

16%

17%

16%

18%

17%

20%

14%

21%

22%

27%

29%

21%

16%

26%

22%

20%

25%

26%

25%

25%

23%

27%

25%

27%

17%

33%

29%

34%

31%

33%

22%

27%

27%

26%

25%

24%

25%

24%

22%

20%

19%

19%

13%

25%

24%

16%

16%

21%

31%

17%

18%

20%

14%

14%

15%

14%

13%

11%

14%

8%

11%

Stroomvoorziening

Woning goed & veilig te ventileren

Indeling woning

Grootte kamers

Aantal kamers

Woning vrij van vocht/schimmelvorming

Uitstraling woningcomplex vanaf buitenkant

Hoeveelheid buitenruimte

Woning goed te verwarmen

Inbraakveiligheid woning

Toilet

Hoeveelheid bergruimte

Onderhoudsstaat woning

Badkamer

Keuken

Onderhoud algemene ruimten

Prijs verhouding tot kwaliteit woning

Gehorigheid woning

Rapportcijfer aspecten woning
basis iedereen n=1704

Onvoldoende (1-5) Voldoende (6) Ruim voldoende (7)

Goed (8) Zeer goed (9-10) Niet v toepassing/geen mening

*nvt/geen mening is bij het aspect onderhoud algemene ruimten uit de resultaten gehaald
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Toelichting gehorigheid woning

Gehorigheid woning (gemiddeld 5,6)

Niet alleen bij het soort woning en de wijk waar de woning staat zien

we verschillen over de gehorigheid van de woning. Het bouwjaar en

de huurperiode laten zien dat oudere woningen (vanaf de jaren 60)

en huurders die langer in een woning wonen (langer dan 5 jaar)

vaker de gehorigheid een onvoldoende geven.

De woning wordt als gehorig ervaren omdat men vooral geluiden van

de buren kan horen. Daarnaast is ook overlast van omgevingsgeluid

van buiten de woning.
- ‘Ik hoor vrijwel alles van de buren, van koken, thuiskomen, toiletgebruik

tot bedgeluiden.‘

- ‘Gehorige trappen.’

- ‘Ik hoor zelfs mijn buren praten en zingen! Er is gewoonweg niets aan

geluidsisolatie gedaan. Ook vanuit de hal komen alle geluiden mijn woning

binnen.’

Dit geldt niet voor alle huurders, een aantal ervaart geen geluiden

van buren of de omgeving.
- ‘Wij horen de buren eigenlijk nooit en zij ons ook niet, zelfs niet met kleine

kinderen in huis.’

- ‘Als ik naar buiten kijk zie ik het spoor, hoor de trein enigszins wel maar

heel zacht zelfs met rooster open.’

Top 3 meeste onvoldoendes voor gehorigheid 
woning

Soort woning

AZL >50 64%

EGW35-55 55%

AZL<50 53%

Wijk

Diezerpoort 55%

Wipstrik 53%

Holtenbroek 50%

Bouwjaar 

woning

1960 t/m 1969 60%

1950 t/m 1959 59%

<1950 53%

Huurperiode

5-7 jaar 50%

8-15 jaar 47%

16-25 jaar 46%
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Huurders hebben met name een wens voor een grotere, nieuwere, betere keuken of badkamer

► Veel huurders zouden graag iets aan hun badkamer of keuken

willen aanpassen.
- ‘De keuken, daar erger ik mij vreselijk aan. Een akelig ouderwets geheel,

niet van deze tijd, als ik bij andere huurhuizen kijk dan loopt dit erg

achter.’

- ‘De keuken en een groter keukenblok.’

- ‘De indeling van de keuken zou beter kunnen, er is weinig werkruimte.

- ‘Keuken "open" maken en dan bij woonkamer betrekken.’

- ‘De badkamer is klein en oud, die zou ik willen vernieuwen.’

- ‘De badkamer. Een kleinere wasbak zou al iets meer ruimte geven.’

- ‘Badkamer met bad in verband rugklachten zou ideaal zijn’.

► Ook gaan er veel stemmen op voor meer isolatie ten behoeve van

het vasthouden van warmte en geluidsafname.
- ‘Isolatie in de muren en vloeren. Meer warmte in huis en gehorigheid van

de buren neemt dan ook af.’

- ‘Isolatie van de keuken zodat de energiekosten dalen.’

- ‘Betere geluidsisolatie om de gehorigheid te verminderen, raam in de

woonkamer vervangen door nieuw dubbelglas en een goedkoper

alternatief voor verwarming.’



Indeling: 7,3
Aantal kamers: 7,2

Grootte van kamers: 7,3

De badkamer: 6,6

De keuken: 6,6

Het toi let: 6,8Hoeveelheid bergruimte: 6,8

Hoeveelheid buitenruimte: 
6,9

Onderhoudsstaat: 6,8

Pri js/kwaliteit: 6,4

Gehorigheid: 5,6

Inbraakveiligheid: 6,9

Vri j van 
vocht/schimmelvorming: 7,2

Goed en veilig ventileren: 7,3

Goed te verwarmen: 6,9

Onderhoud algemene 

ruimten: 6,5

Uitstraling/ onderhoudsstaat 
woningblok/complex 

bekeken vanaf de 
buitenkant: 7

Stroomvoorziening: 7,6
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Prioriteitenmatrix woning

In de matrix staat het oordeel dat klanten

geven over een aspect afgezet tegen de

impact dat het heeft op het totaaloordeel

van de woning.

In het vak recht onderin zijn de aspecten te

vinden die relatief veel invloed hebben op

de algehele tevredenheid (woning) én als

aspect zelf lager dan gemiddeld scoren. In

dit geval zijn dit de prijs/kwaliteitverhouding

en de badkamer. Indien SWZ deze

aspecten kan verbeteren, zorgt dit voor een

positiever totaaloordeel van de woning.

De gehorigheid van de woning scoort

duidelijk het laagst, maar is gemiddeld

minder van belang voor het eindoordeel.



Resultaten

Toelichting aspecten woning
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Toelichting aspecten woning - 1

Van alle aspecten is navraag gedaan of men

een toelichting kon geven als er een

rapportcijfer 1 t/m 5 (onvoldoende) of 8 t/m

10 (goed en zeer goed) is gegeven.

Per aspect geven we kort aan wat er relatief

vaker in de toelichting wordt genoemd. Ook

worden een aantal quotes van de huurders

getoond. De quotes zijn unieke antwoorden

en kunnen niet gezien worden als

representatief voor alle huurders.

Bij de quotes van huurders die een goed of

zeer goed hebben gegeven staat een .

Er staat een als de quotes bij een

onvoldoende horen.

De toelichting die huurders hebben gegeven

bij een onvoldoende kunnen we zien als

aandachtspunten of verbeterpunten.

Daarom tonen we soms iets meer quotes uit

deze categorie.

Prijs verhouding kwaliteit woning

Men is tevreden over de huurprijs en vindt

het in verhouding staan tot (de staat van) de

woning.
-‘Prima huis, nieuwbouw, niet te betalen als het

particulier zou worden verhuurd.’

-‘Omdat ik zeer gehecht ben aan mijn woning,

en er verbetering in zie vanaf voorgaande jaren

mbt de renovatie, onderhoud in en om het huis.

De buurt wordt steeds aangenamer. Het is een

mooie plek om de kinderen er te laten

opgroeien. Minpunt is de vochtigheid beneden,

pluspunt de lage huur die ik nog heb.’

De huurprijs, (jaarlijkse) huurverhoging en

gebreken in de woning komen terug als

toelichting op een onvoldoende voor dit

aspect.
-‘De huurprijs neemt jaarlijks toe maar de

woning wordt er niet groter of beter van.’

-‘Vooral vocht en schimmel in huis. Is een huis

al gauw te duur, moet ook dure vochtvreters

kopen.’

-‘Prijs is veel te hoog voor mensen met een

kleine beurs, maar zelfs als je goed verdient en

alleenstaand bent is de prijs veel te hoog!’

Onderhoud algemene ruimten

Er wordt regelmatig schoongemaakt en dat

kunnen de huurders waarderen.
-‘Het schoonmaakbedrijf komt wekelijks en de

bewoners houden het netjes.’

-‘Dit is nieuwbouw dus het onderhoud in

samenwerking met ons zelf is perfect.’

-‘Er komt regelmatig een schoonmaker die de

boel stofzuigt, dweilt en de ramen lapt.’

Bij een onvoldoende geeft men vooral aan

dat het complex, de lift en de gangen vies

zijn. Een aantal huurders geeft aan dat

andere bewoners hier verantwoordelijk voor

zijn. Daarnaast worden de algemene ruimten

niet goed genoeg schoongemaakt en/of het

schoonmaken gebeurt niet vaak genoeg.

Onderhoud aan het complex kan beter.
-‘Moet nodig eens worden opgeknapt. Voegen

zijn niet meer goed gevuld, pleisterwerk is

rommelig.’

-‘2 maal per jaar wordt de entree gedaan. Dat

doen we dus zelf maar wekelijks.’

-‘Het is vaak een rotzooi, afval, sigaretten

peuken, oud papier etc.’
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Toelichting aspecten woning - 2

Keuken

Blijkbaar heeft een deel van de huurders al

een renovatie van de keuken gehad en is daar

blij mee.
-‘Omdat ik een ruime keuken heb die ik zelf mocht 

uitbreiden en indelen.’

-‘De vorige bewoner heeft er een moderne keuken 

in laten zetten, en daar ben ik zeer tevreden mee.’

-‘Genoeg ruimte en is in een aparte ruimte.’ 

Huurders geven vooral een onvoldoende 

omdat zij de keuken te klein vinden. Het 

aanrechtblad is te klein, men kan niet alle 

apparatuur kwijt (zoals afwasmachine, 

magnetron), de indeling is niet logisch of 

onhandig. Men is wel toe aan vervanging/ 

renovatie van de keuken. 
-‘Weet niet hoelang dit keukenblok er in zit maar is 

zeer gedateerd en aanrechtblad zeer onhygiënisch 

door naden in het blad. Slecht materiaal en lelijk 

afgewerkt.’

-‘Te weinig kasten, kan niks kwijt.’

-‘Heel erg klein. Ik heb de deur er uit moeten halen 

om er fatsoenlijk een koelkast in te zetten. Erg 

klein aanrechtblad, te klein om uitgebreid te koken 

en samen lukt al helemaal niet.’

Badkamer

Huurders die een 9 of 10 hebben gegeven,

zijn tevreden over de grootte van de

badkamer. Renovatie heeft een positief

effect gehad.
-‘Keurig na de renovatie een aantal jaren 

geleden, afzuiging gekregen waardoor minder 

schimmelvorming en 2e toilet.’

-‘Ruim en goed voor senioren.’

-‘Lekker ruim. Goede afzuiginstallatie.’

-‘Pas gerenoveerd en is geheel naar m’n zin.’ 

Naast de keuken is ook de badkamer in 

sommige woningen wel toe aan vervanging. 

De badkamer is te klein, heeft geen of een 

slechte ventilatie, er hangt soms nog een 

oude boiler/geiser. Een deel van de 

huurders mist een (2e) toilet. 
-‘Gedateerd en moeilijk schoon te houden bij

leidingen en voegen.’

-‘De douche is zeer slecht. Weinig water, duurt

lang voordat deze op temperatuur is (wordt nog

verwarmd met een ouderwetse geiser).’

-‘De badkamer is ontzetten klein je kunt er met 2

personen niet eens je tanden poetsen of handen

wassen.’

Onderhoudsstaat woning

Het bouwjaar van de woning of het complex

lijkt wel van invloed te zijn op het rapportcijfer

dat men geeft voor de onderhoudsstaat.

Een rapportcijfer van 9 of 10 komt vooral van

huurders van een nieuwe(re) woning. Een

woning van zo’n 6 jaar oud is voor sommige

huurders nog redelijk ‘nieuw’.
-‘Complex is redelijk nieuw, bouwjaar 2010.’

-‘Omdat SWZ een prima onderhoud levert aan de

woning zowel buiten als binnen.’

-‘Woning is 2 jaar oud, dus onderhoudsstaat is

uiteraard prima.’

Huurders die een onvoldoende geven, geven

aan dat het vaak een wat oudere woning

betreft. Bepaalde ruimten (badkamer, keuken,

toilet) zijn aan vervanging toe. Daarnaast zijn

er problemen met vocht/schimmel en

verwarming van de woning.
-‘De woning moet gewoon opgeknapt worden,

zoals de douche en de keuken en het elektra meer

groepen.’

-‘Gedateerd. Heel gehorig en moeilijk warm te

houden. Kou komt door allerlei kieren.’



Inbraakveiligheid woning

Men ervaart de woning als veilig omdat er goede

sloten op de deuren (en ramen) zitten.
-‘Prima, appartementen gebouw. Met centrale

sleutel/voordeur ingang. Galerij, met intercom naar

binnen te komen, via beeldscherm te zien.’

-‘Een paar jaar geleden zijn er extra anti inbraak sloten

geplaatst.’

-‘Omdat ik beveiligingssloten op de ramen heb zitten

en de voor en achterdeur met een beveiligde

deurklink.’

Sommige huurders zijn van mening dat de

standaard sloten niet voldoende zijn. Ook is het

complex makkelijk voor iedereen toegankelijk,

bewoners laten de deur open staan of doen voor

iedereen die aanbelt open. Misschien is het

mogelijk dat de eenvoudige sloten vervangen

worden door driepuntssloten en dat er meer

cameratoezicht komt.
-‘Voordeur sluit niet goed zolang je het niet op de knip

zet.’

-‘Iedereen kan het gebouw inkomen. Er heeft zelfs een

dronken man in de gangen kunnen slapen.’

-‘Ouderwetse sloten, grote glazen buitendeuren, geen

camera toezicht in de gemeenschappelijke ruimte etc.’
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Toelichting aspecten woning - 3

Hoeveelheid bergruimte

De bergruimte is zeer goed omdat er zowel

in de woning als daarbuiten genoeg ruimte

is.
-‘In alle slaapkamers vaste kasten, prima.’

-‘Ik heb een schuur, zolder en kelder dus erg

veel ruimte.’

-‘Ik heb een zolder en een berging dus

voldoende ruimte die bij de woning hoort.’

Niet alle huurders zijn tevreden en geven

een onvoldoende omdat zij de berging

(binnen) en schuurtjes als te klein ervaren.

Er is in huis niet altijd voldoende ruimte om

iets op te bergen, men mist kastruimte in de

keuken en slaapkamer. De bergruimte

buiten is in sommige gevallen (te) vochtig.
-‘Ik heb eigenlijk alleen mijn slaapkamer om

spullen in op te bergen, maar bijvoorbeeld

weinig ruimte om de stofzuiger op een goede

plek op te bergen.’

-‘Er is een grote schuur, maar door de

vochtproblemen kan deze niet worden gebruikt.’

-‘Veel te klein 2 fietsen erin en vol is de schuur.’

Toilet

In de toelichting van zowel de goede als

slechte rapportcijfers worden de grootte van

het toilet en de aanwezigheid van een

fonteintje genoemd. Ook een 2e toilet heeft

meerwaarde voor de huurders.
-‘Het toilet is ruim, hangend dus goed schoon te

houden en goede hoogte.’

-‘Ruim, plus fonteintje. Prima dus en een extra

toilet boven.’

-‘Voldoende ruimte en wasbakje.’

In sommige woningen is nog een

‘ouderwetse stortbak’ aanwezig, die wel aan

vervanging toe is.
-‘Geen verwarming of fonteintje, in de winter erg

koud, moet dan elektrisch verwarmen.’

-‘Heb nog een ouderwetse stortbak.’

-‘Toilet is in badkamer, dus niet apart, dus

bezoek moet in jouw badkamer naar het toilet.

Belachelijk!’
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Toelichting aspecten woning - 4

Woning goed te verwarmen

De isolatie van de woning wordt genoemd als

toelichting waarom een hoog of laag cijfer is

gegeven. Ook het gebruik van vloerverwarming

wordt door beide groepen genoemd.

De woning is snel warm. Er zijn voldoende

radiatoren en de CV ketel werkt goed.
-‘De woning wordt snel warm en kan zijn warmte goed 

vasthouden.’

-‘Heb sinds een paar dubbel glas en dus heel goed 

warm te houden nu.’ 

-‘Hr glas, vloerverwarming, goed geïsoleerd 

appartement.’

Vooral de badkamer, toilet en keuken zijn ruimten

waar kou blijft hangen. Er zijn woningen die

verwarmd worden met een gaskachel die wellicht

niet de hele woning kan verwarmen.
-‘Omdat er alleen een gaskachel in de woonkamer zit.’

-‘Ik heb vloerverwarming die wel verwarmd maar heel

ongelijk verwarmd. Er zijn warme plekken maar het is

niet verdeeld. Ook wil ik mijn verwarming liever niet te

vaak aanzetten vanwege de enorme kosten die er aan

verbonden zijn.’

-‘We hebben veel tocht, kieren onder de deuren en de

warmte gaat daardoor weg. Boven vaak fris.’

Hoeveelheid buitenruimten

Huurders zijn tevreden met de grootte van

hun tuin of balkon.
-‘Gewoon een leuk gemiddeld stadstuintje,

geen huizen aan de achterkant, zon en

schaduw, ik ben een echte bofkont!’

-‘Het is heel fijn om een zeer groot balkon te

hebben dat over de gehele breedte van het

appartement loopt.’

-‘De achtertuin is ruim en zonnig.’

De onvoldoendes van de buitenruimten

hebben vooral betrekking op woningen in

een complex. Deze huurders vinden het

balkon klein of er is geen balkon. Soms

kan men alleen gebruik maken van een

gedeelde binnenplaats.
-‘Geen eigen buitenruimte. Wel een

“gezamenlijke" tuin, maar nodigt niet uit om

daar te zitten.’

-‘Het balkon is wel breed genoeg, maar niet

diep. 1 stoel en je balkon is geblokkeerd.’

-‘Tuin is erg klein, vooral in vergelijking met de

woning.’

Uitstraling wooncomplex van buitenaf

Het onderhoud van de woningen of het

complex wordt in de toelichtingen vaker

genoemd, als positief maar ook als

negatief punt.

-‘De woningen in deze straat zien er goed

onderhouden uit en de bewoners houden het

ook netjes.’

-‘De buurt wordt zeer goed en netjes

onderhouden. De gebouwen zien er goed uit.

De kozijnen zijn enkele jaren geleden

vervangen.’

-‘Over het algemeen schoon en het is netjes

onderhouden.’

-‘Buitenkant ramen is vies (3e verdieping),

rotzooi bij de ingang (wat ik regelmatig

opruim).’

-‘Het buitenschilderwerk en (onderhoud)

toestand balkon blijft achter. Zal wellicht dit

jaar wat aan gedaan gaan worden.’

-‘Pand ziet er redelijk verouderd uit, je ziet dat

het een aantal decennia oud is. Daarnaast

bestaat de flat uit een 12-tal verschillende

kleuren, oogt een beetje bijeengeraapt.’



Aantal kamers

De samenstelling van het gezin is van invloed op de

waardering van het aantal kamers. Gezinnen

(gehuwd/samenwonend) met kinderen geven vaker

een onvoldoende.

Het aantal kamers is (ruim) voldoende, zeker als

men alleen in een woning woont.
-‘Ik heb een extra kamer die ik kan gebruiken voor de 

was en om te werken, heel fijn!’

-‘Veel kamers voor 2 personen.’

-‘Voor mij voldoende ruimte en toen ik nog samenwoonde 

ook.’

Huurders geven vooral aan dat zij een extra

slaapkamer missen of een slaapkamer groter moet

zijn. Een vaste trap naar de zolder zou helpen, zodat

hier een extra kamer van kan worden gemaakt.
-‘Aantal kamers is genoeg, alleen de slaapkamers zijn te

klein.’

-‘Ik mis wel een extra kamertje. Daarnaast is veel

bergruimte in huis niet meer te gebruiken door latere

aanpassingen zoals de kachel, meterkast, etc.’

-‘Een grote woning met maar 3 slaapkamers, met een

vaste trap had ik de zolder ook als kamer kunnen

inrichten. Ik heb 3 kinderen waarvan de jongste bij mij op

de slaapkamer moet.’
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Toelichting aspecten woning - 5

Woning vrij van vocht/schimmel

Als toelichting bij een hoog rapportcijfer geeft

men vooral aan dat er in de woning geen

vocht of schimmel voorkomt. Echter, dit geldt

niet altijd.
-‘Voor zover ik weet heb ik daar helemaal geen 

last van, dus zal het wel goed zijn.’

-‘In een enkele hoek vormen schimmel/aantasting 

muur/beton. Verder dikke prima.’

-‘Ik heb in principe geen last van schimmelvorming 

e.d., wel zo nu en dan van zilvervisjes.’

Naast vochtplekken en schimmelvorming 

geven huurders aan last te hebben van 

zilvervisjes. Vocht en schimmel treedt niet 

alleen op in de natte ruimten van de woning 

maar ook in de slaapkamer en woonkamer. 

Blijkbaar werkt het ventilatiesysteem (voor de 

badkamer) niet altijd goed of is er geen 

ventilatie mogelijk.
-‘Last van zilvervisjes en na het douchen kun je de

damp niet goed kwijt, omdat er geen raam in de

douche zit.’

-‘Kozijnen zijn slecht. Enkel glas boven. Geen

roosters boven in de ramen.’

Grootte kamers

De samenstelling van het gezin is ook

van invloed op de waardering van de

grootte van de kamers. Gezinnen met

kinderen geven vaker een onvoldoende.

De kamers zijn ruim en groot genoeg

om kasten te kunnen plaatsen.
-‘Alle kamers zijn heerlijk ruim en praktisch

in te delen.’

-‘De kamers zijn ruim. Je kunt er

gemakkelijk de nodige dingen in kwijt.’

-‘Het is net groot genoeg voor mij alleen, als

ik hier met iemand anders had moeten

wonen dan was het cijfer wel lager

geweest.’

-‘Ruim om grote kasten te plaatsen

voldoende loopruimte.’

Bij een onvoldoende geeft men aan dat

vooral de woonkamer en de slaapkamer

(te) klein zijn.
-‘Eigenlijk geen ruimte voor een

tweepersoons bed met een kast erbij.’

-‘Kan groter beide slaapkamers, de

woonkamer ook wel, de keuken is goed.’
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Toelichting aspecten woning - 6

Indeling woning

De woning wordt als ruim en praktisch

ingedeeld omschreven.
-‘Slaapkamer en badkamer zijn van twee kanten 

te betreden. De woonkamer is ruim.’

-‘Slaapkamer aan de zonnige kant en niet tegen 

de buren aan is fijn. Keuken in het midden 

handig. Badkamer praktisch ingericht.’ 

-‘De woning is ruim, en handig ingedeeld.’

Bij een aantal woningen moet men via de

keuken om bij de badkamer te komen. Dit is

niet praktisch. De grootte van de

slaapkamers wordt ook hier genoemd als

verbeterpunt voor de indeling van de

woning.
-‘De badkamer vind ik een onhandige plek

hebben. En de woonkamer is groot terwijl in de

slaapkamer niet meer dan een bed kan. Niet

goed verdeeld.’

-‘De woning heeft een grote hal waar je niets

aan hebt.’

-‘De badkamer zit aan de keuken, dat vind ik

niet handig.’

Woning goed en veilig te ventileren

In de toelichting geven de huurders vooral

aan dat het gaat om het veilig kunnen

openzetten van ramen en dat er

ventilatieroosters aanwezig zijn.

-‘Ik kan alle roosters open doen als ik wil, ook

de ramen kunnen allemaal open.

-‘Dmv roosters boven de ramen is het goed en

veilig te ventileren.’

-‘Alle ramen zijn te kantelen en gewoon open te

doen en beneden zitten er ventilatieroosters bij

de ramen: prima!’

-‘De luchtroosters werken niet goed, en er zijn

geen ramen die je op een kiertje kunt zetten.’

-‘Omdat het een benedenwoning betreft is het

lastig om te ventileren als ik weg ben. Ook als ik

in de woonkamer ben heb ik erg weinig zicht op

de slaapkamers als ik daar de ramen open heb

gezet.’

-‘Raampjes aan de voorzijde van de flat (galerij)

zijn altijd gesloten ivm veiligheid waardoor het

lastig is om die kamers te ventileren.’

Stroomvoorziening

Er zijn geen problemen met de

stroomvoorziening door voldoende

stopcontacten op de juiste plaatsen in de

woning. Apparaten kunnen tegelijk gebruikt

worden.
-‘Voldoende stopcontacten op verschillende

plekken in de ruimte.’

-‘Nog nooit problemen gehad. Wasmachine en

droger op verschillende groepen dus kunnen

tegelijk draaien.’

-‘Ik heb nog nooit moeilijkheden gehad met

overbelasting bij het gebruik van een apparaat.’

Echter, voor het gebruik van meer

keukenapparatuur wil men graag meer

stopcontacten verdeeld over meerdere

groepen.
-‘Er zit maar 1 groep in de keuken. En de

wasmachine en droger zitten op 1 groep.’

-‘Stopcontacten zitten er laag en op vreemde

plaatsen, erg weinig overal.’

-‘Als we in de keuken de afzuigkap, oven en

licht of waterkoker tegelijk gebruiken slaan de

stoppen door.’



Resultaten

De woonomgeving
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Woonomgeving wordt ook door bijna helft van de huurders als (zeer) goed beoordeeld

Net als de woning krijgt ook de woonomgeving gemiddeld een ruim

voldoende van de huurders. Bewoners van Aalanden (60%) geven

het meest vaak een (zeer) goed als het om de omgeving gaat. Een

kwart van de bewoners van Wipstrik geeft een onvoldoende voor

hun woonomgeving. Ook in Diezerpoort (21%) en Holtenbroek (17%)

wordt er vaker dan gemiddeld een onvoldoende voor de

woonomgeving gegeven.

Als men korter dan 1 jaar een woning huurt (24%) geeft men vaker

de hoogste rapportcijfers (9 of 10). De oudste huurders (+75 jaar)

beoordelen hun woonomgeving vaak met een goed (41%). De

leeftijdsgroepen 25-34 jaar (16%) en 35-44 jaar (22%) geven vaker

dan gemiddeld aan dat zij ontevreden zijn over hun woonomgeving.

Ook de alleenstaande huishoudens met kinderen (21%) geven vaker

dan de andere huishoudens een rapportcijfer tussen de 1 en 5.

7,2

14%

11%

26%
30%

18%

1%

Rapportcijfer woonomgeving
basis iedereen n=1704

Onvoldoende (1-5)

Voldoende (6)

Ruim voldoende (7)

Goed (8)

Zeer goed (9-10)

Weet niet/geen mening
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Bij langere huurperiode is men vaker gehecht aan de woonomgeving

Iets meer dan de helft van de bewoners geeft aan dat zij gehecht zijn

aan de woonomgeving. Huurders van een EGW zijn vaker zeer

gehecht aan hun buurt dan gemiddeld. Bewoners van de kleinere

appartementen (AML en AZL) zijn iets vaker juist helemaal niet

gehecht aan hun omgeving.

Vooral in Assendorp zijn de huurders zeer gehecht aan hun buurt

(34%). De wijken waar vaker een onvoldoende wordt gegeven voor

de woonomgeving, zijn ook de wijken waar men vaker helemaal niet

gehecht is; Diezerpoort (10%) en Holtenbroek (7%).

Naarmate men langer de woning huurt, is men vaker zeer gehecht

aan de omgeving. Zo is 10% van de huurders die de woning

ongeveer 1 jaar huren zeer gehecht aan de woonomgeving en als

men meer dan 25 jaar in de woning zit is dat bijna een derde.

Net als voor de woning geldt bij de woonomgeving dat bij een hogere

leeftijd men vaker zeer gehecht is aan de eigen buurt, vooral vanaf

45 jaar. De jongere huurders zijn vaker helemaal niet gehecht aan de

omgeving waar zij wonen.

20% 51% 23% 6%

Hoe gehecht bent u aan uw huidige 
woonomgeving?

basis iedereen n=1704

Zeer gehecht Gehecht Niet gehecht Helemaal niet gehecht
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Algemene en groenvoorziening in de buurt scoren ruim voldoende

Alle aspecten van de woonomgeving krijgen een voldoende van de

huurders. De algemene voorzieningen in de buurt krijgt bijna een 8

gemiddeld. Ook de groenvoorziening van de buurt wordt beoordeeld

met een ruim voldoende.

Ongeveer de helft voelt zich thuis en veilig in de buurt waar men

woont (rapportcijfer 8 of hoger). Dit geldt vooral in Assendorp (64%)

en Stadshagen (64%). Wederom komen Diezerpoort en Holtenbroek

minder goed naar voren. Bewoners van deze wijken geven voor

deze aspecten vaker een onvoldoende.

Zowel onderhoud van de woningen als de bebouwing in de buurt

worden vaker met een onvoldoende gewaardeerd als de woningen

ouder zijn (jaren 60 woningen en ouder).

Het contact en betrokkenheid met de buurt scoren vaker een

onvoldoende. Hulp uit de buurt is vaak niet van toepassing of anders

onvoldoende.

7,8

7,4

7,3

7,2

7,2

7,0

6,8

6,8

6,7

6,6

6,0

6%

10%

11%

12%

10%

11%

18%

15%

12%

17%

20%

9%

10%

13%

12%

13%

13%

15%

15%

13%

18%

10%

20%

25%

24%

28%

32%

30%

23%

29%

20%

24%

13%

35%

31%

33%

31%

28%

25%

24%

22%

14%

18%

9%

29%

23%

19%

17%

13%

10%

15%

11%

8%

9%

5%

4%

10%

4%

8%

33%

13%

44%

Algemene voorzieningen buurt

Groenvoorziening buurt

Zich thuisvoelen in deze buurt

Zich veilig voelen in deze buurt

Bebouwing buurt

Onderhoud woningen in deze buurt

Contact met directe buren/ buurtbewoners

Samenstelling bevolking in deze buurt

Voorzieningen bepaalde groepen bewoners

Betrokken zijn in deze buurt

Hulp vanuit deze buurt

Rapportcijfer aspecten woonomgeving
basis iedereen n=1704

Onvoldoende (1-5) Voldoende (6) Ruim voldoende (7)
Goed (8) Zeer goed (9-10) Niet van toepassing/geen mening



Vei lig voelen: 7,3

Thuis voelen: 7,3

Betrokken kunnen zijn: 6,6

Bebouwing: 7,2

Groenvoorziening in de 
buurt: 7,4

Algemene voorzieningen: 7,8

Voorzieningen voor bepaalde 
groepen bewoners: 6,7

Onderhoud van woningen: 7

Contact met directe buren / 
andere buurtbewoners: 6,8

Samenstelling van de bevolking: 6,8

Hulp vanuit de buurt: 6
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Gemiddeld belang

Gaat goed Benutten

VerbeterenAandacht
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In de matrix staat het oordeel dat klanten

geven over een aspect van de

woonomgeving afgezet tegen de impact

dat het heeft op het totaaloordeel van de

buurt.

Voor het verbeteren van de

woonomgeving zijn het vooral de aspecten

‘samenstelling van de bevolking’ en het

‘betrokken kunnen zijn’, zijn punten van

aandacht.

Hulp vanuit de buurt scoort hier relatief het

laagst op tevredenheid maar heeft relatief

gezien minder invloed op het

totaaloordeel.

Prioriteitenmatrix woonomgeving
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Zwerfvuil en rommel op straat geeft overlast in de omgeving

De meerderheid van de huurders geeft aan dat zij soms tot zeer

vaak overlast hebben. Het gaat daarbij vooral om zwerfvuil of

rommel die op straat of in de groene omgeving ligt maar ook om

vervuiling van de buurt.

Geluidsoverlast is er ook voor zo’n kwart van alle huurders. Deze

overlast wordt zowel door buren als buurtbewoners gemaakt. Ook

het verkeer staat in de top5 van zaken waar men overlast van

ervaart.

Vooral in de wijken Diezerpoort (37%) en Holtenbroek (44%) ervaart

men zeer vaak overlast.

Als overige overlast wordt onder andere gemeld:

4% honden/katten, hondenpoep
• ‘Hondenpoep overlast op plekken waar het niet is toegestaan’

• ‘Last van hondenpoep en katten’

3% (grof)vuil
• ‘Rommel rond stortpunt restafval’

• ‘Vervuiling algemene ruimten’

2% parkeeroverlast
• ‘Auto's op het trottoir en op/afrit voor de fiets’

• ‘Te weinig parkeerruimte’

2% geluidsoverlast
• ‘Geschreeuw van kinderen op schoolplein en verkeersgedrag ouders’

• ‘Ruziënde buren, tot diep in de nacht in de tuin/ op balkon zitten met lawaai’
3%

18%

1%

11%

12%

17%

17%

21%

35%

35%

40%

41%

56%

Weet niet/ geen mening

Anders, namelijk

Prostitutie

Drugsgebruik

Criminaliteit

Vandalisme

Hangjongeren

Onverzorgde uitstraling buurt

(Geluids-)overlast buurtbewoners

Overlast verkeer

(Geluids-)overlast buren

Vervuiling buurt

Zwerfvuil/rommel op straat/in het groen

Van welke zaken ervaart u overlast?
basis ervaart soms/(zeer) vaak overlast n=1171

6% 25% 39% 19% 11%

In hoeverre ervaart u overlast?
basis iedereen n=1704

Nooit Zelden Soms Vaak Zeer vaak Weet niet/ geen mening
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Buurt waar men woont is niet vooruit of achteruit gegaan

Voor zes van de tien huurders is de buurt het afgelopen jaar gelijk

gebleven. Zij merken geen verschil. De overige huurders zijn

nagenoeg gelijk verdeeld in hun oordeel en vinden dat hun buurt juist

wel vooruit of achteruit is gegaan.

Het is verrassend te zien dat de huurders uit de wijken Diezerpoort

(36%) en Holtenbroek (34%) vaker dan gemiddeld hun buurt erop

vooruit hebben zien gaan. Dit zijn de wijken waar men veel last heeft

van gehorigheid in de woning en overlast ervaart in de buurt. Dat er

in Holtenbroek al delen zijn gerenoveerd of opgeknapt lijkt een

positief beeld af te geven.

In Aalanden (28%) en Schelle (29%) geven bewoners juist aan dat

bij hun de buurt erop is achteruit gegaan.

21%

60%

19%

Vindt u dat de buurt waarin u woont het afgelopen 
jaar erop vooruit of achteruit is gegaan?

basis iedereen n=1704

Vooruit

Gelijk gebleven

Achteruit
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Buurt is vooruit gegaan - toelichting

Positief aan de buurt is vaak dat er een renovatie heeft plaatsgevonden

of er zijn nieuwe woningen bij gekomen. Ook onderhoud aan woningen

geldt als een vooruitgang in de buurt. Daarnaast is men blij met

groenvoorzieningen. Nieuwe bewoners in de buurt hebben ook een

positieve invloed.

-‘Er is veel opgeknapt en nieuw gebouwd in mijn buurt. Tof dat Zwolle

altijd oog heeft voor de natuur en waar kan er nog een boom of struikje

bij plant. Top!’

-‘Wegens renovatie aan verschillende woningen in de buurt.’

-‘Nieuwbouwwoningen in plaats van oude flatjes.’

-‘Alle flats zijn hier gerenoveerd en hebben ook aan de buitenkant een

fijn likje verf gehad.’

-‘De hele buurt is vooruit gegaan, omdat er huizen verkocht zijn en dus

andere mensen.’

-‘Met de nieuwbouw in de buurt merk ik wel dat een andere type

mensen ook erbij zijn gekomen waardoor het wat meer gemengd wordt.’

Door een aantal huurders wordt de wijk Holtenbroek specifiek

genoemd:

-‘Holtenbroek 1 is afgebroken en opnieuw opgebouwd. Het ziet er

prachtig uit.’

-‘Holtenbroek heeft zich ontwikkeld. Vooral rondom muziekwijk. Hoewel

dit voorheen een erg crimineel gedeelte was merk je hier nu niets meer

van.’

Buurt is achteruit gegaan - toelichting

De samenstelling van de inwoners in de buurt wordt vaak als reden

gegeven waarom de buurt er volgens de huurder op achteruit is

gegaan. Daarnaast heeft men last van vervuiling en zijn er

regelmatig parkeerproblemen. Ook onderhoud wordt genoemd,

hierbij gaat het om de woning/het complex, de groenvoorzieningen

en ook de eigen tuintjes van nieuwe bewoners.

-‘Woning verkocht aan het Leger des Heils waarvan de bewoners de

omgeving verzieken door geluidsoverlast en de rommel die zij

achterlaten.

-‘Te veel mensen die geen rekening met elkaar houden of niet weten

hoe zij zich in een Nederlandse samenleving dienen te gedragen.’

-‘De woningen worden nu ook aan niet senioren verhuurd die andere

levensstijlen en gewoonten hebben; dat leidt soms tot overlast.’

-‘Ik zie achteruitgang in onderhoud / verdwijnen van tuintjes. Meer

herrie, rommel op straat.’

-‘Het parkeren van auto' s op plaatsen waar ze overlast bezorgen.’

-‘Onderhoud groen is erg slecht in deze straat.’



Resultaten

Verhuisplannen
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Helft van de huurders heeft geen verhuisplannen, bijna één op de vijf huurders wil wel binnen 2 jaar 
verhuizen

Hoewel bijna de helft van de huurders van SWZ geen

verhuisplannen heeft in de komende 2 jaar, geldt voor een derde dat

zij misschien wel zouden willen verhuizen. Nog eens bijna 10% zou

wel willen verhuizen maar kan niets vinden en een gelijk percentage

wil zeker verhuizen.

Het zijn vooral de jongeren (<24 jaar en 25-34 jaar, beiden 18%) die

vaker beslist willen verhuizen. Ook bewoners van de AZL’s en de

kleinste AML (<50) willen vaker beslist verhuizen binnen 2 jaar.

Huurders die willen verhuizen, zijn minder positief over hun woning

(6,3) en woonomgeving (6,1) dan huurders die beslist niet gaan

verhuizen (woning 7,8, woonomgeving 7,7).

47%

33%

9%

9%

2%

Beslist niet

Eventueel wel/ misschien

Zou wel willen/ kan niets vinden

Beslist wel

Ik heb al andere huisvesting/woning
gevonden

Heeft u plannen om binnen 2 jaar te verhuizen?
basis iedereen n=1704

30%

29%

18%

42%

Mijn persoonlijke situatie is veranderd (of
partner/gezinslid)

Ik wil een andere woning

Ik wil in een andere buurt wonen

Anders, namelijk:

Wat is voor u een reden om te gaan verhuizen?
basis verhuisplannen n=868

Een verandering van de persoonlijke situatie of omdat men een

andere woning wil zijn de belangrijkste redenen om te willen

verhuizen.

Dit komt ook terug bij de 42% anders namelijk.

• 9% wil groter of kleiner gaan wonen, met of zonder buitenruimte

• 6% ivm leeftijd, gezondheid, gelijkvloers wonen

• 5% wil gaan kopen

• 4% overlast speelt een rol

• 3% financiële situatie is veranderd/huur is te hoog



Resultaten

Dienstverlening SWZ
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Informatievoorziening vanuit SWZ is goed

De huidige informatie die SWZ aan haar huurders geeft is volgens de

meerderheid goed. Ruim een kwart van de huurders geeft aan dat zij redelijk

worden geïnformeerd. Vooral huurders uit de appartementen geven dit

vaker aan de overige huurders.

Huurders die de informatievoorziening slecht vinden, geven aan dat ze

weinig van SWZ horen.
-‘Af en toe krijgen we een brief wat er gaat gebeuren, maar verder gebeurt er niks.’

-‘Komt meestal te laat of geen informatie.’

-‘Op de site staat dat er in 2017 aanpassingen in de woningen gaan plaats vinden,

ben hierover niet geïnformeerd.’

-‘Via de buren en de wijkkrant verneem ik nieuws maar via SWZ verneem ik naar

mijn mening weinig.’

Informatie wil men graag via een brief of email ontvangen. Ongeacht

de leeftijd, geeft de meerderheid aan dat de brief de voorkeur heeft.

Wel kiezen huurders tot 45 jaar vaker dan huurders vanaf 45 jaar

daarnaast voor een email. Vanaf de pensioenleeftijd geeft een ruime

meerderheid aan dat zij via een brief willen worden geïnformeerd.

56%

37%

4%

1%

1%

0%

2%

Via een brief

Via een email

Via een folder van SWZ

Via een bijeenkomst van SWZ

Via de website van SWZ

Via een artikel in de plaatselijke krant

Via iets anders, namelijk:

Wat is voor u de beste manier om geïnformeerd te worden 
door SWZ over zaken mbt uw woning of woonomgeving?

basis iedereen n=1704

61%

28%

6%
5%

Hoe goed wordt u in het algemeen geïnformeerd 
over zaken mbt uw woning of woonomgeving?

basis iedereen n=1704

Goed
Redelijk
Slecht
Weet niet/ geen mening
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Grote tevredenheid over contact met SWZ. Contact gaat vooral over reparatie aan de woning.

Twee derde van de huurders heeft het afgelopen jaar contact gehad

met een medewerker van SWZ. Dit ging voornamelijk over een

reparatie aan de woning.

Huurders met een contract van 1 jaar hebben vaker een vraag of

klacht over de woning, de huur of geven een wijziging door.

Huurders van een kleine eengezinswoning (EGW 35-55) hebben het

vaakst geen contact gehad (53%).

Een ruime meerderheid is tevreden over het contact met de

medewerkers van SWZ. Ze zijn vriendelijk, deskundig en helpen de

huurder snel. Over de snelheid waarmee men geholpen wordt is 11%

(heel) ontevreden.

44%

17%

10%

9%

6%

5%

10%

33%

Vragen/klacht doorgeven over reparatie woning

Vragen/klacht doorgeven over woning

Vragen/klacht doorgeven over renovatie

Vragen/klacht doorgeven over woonomgeving

Vragen/klacht doorgeven over huur

Doorgeven wijziging

Iets anders, namelijk:

Geen contact gehad met SWZ

Heeft u dit jaar contact gehad met een medewerker van 
SWZ mbt:

basis iedereen n=1704

4%

4%

5%

3%

4%

6%

9%

13%

11%

52%

51%

49%

30%

22%

27%

De vriendelijkheid van de SWZ-
medewerkers

De deskundigheid van de SWZ-
medewerkers

De snelheid waarmee u werd geholpen
door de SWZ-medewerkers

In hoeverre bent u tevreden over …
basis contact gehad met medewerker SWZ n=1138

Heel ontevreden Ontevreden Niet (on)tevreden

Tevreden Heel tevreden Weet niet/ geen mening

Zoals overlast (vooral 

buren) en verhuizing 
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Bekendheid bewonersvereniging vergroten

De meeste huurders (60%) hebben geen idee of er in hun buurt een

bewonersvereniging aanwezig is. Dit geldt nog vaker voor huurders

in de wijken Assendorp (71%) en Wipstrik (70%). Huurders die

relatief korter in de buurt wonen (huurperiode van 1 tot 7 jaar) weten

vaker niet of er een bewonersvereniging voor hun is dan huurders

die er al langer wonen.

Voor 12% is het niet duidelijk wat hun bewonersvereniging voor de

huurders kan betekenen. Wellicht dat informatie in een brief over de

taken van de bewonersvereniging meer duidelijkheid kan geven. De

informatie op de website is blijkbaar niet voldoende. Hier worden

alleen de adressen van de bewonersverenigingen getoond (zie

hieronder).

3% van de huurders zou wel een bewonersvereniging in de buurt

willen hebben. Vooral huurders uit de wijk Assendorp geven dit vaker

aan.

13%

5%

12%

3%

8%

60%

Wel bewonersvereniging en ga ik wel naar
toe/ stel vragen

Wel bewonersvereniging, maar daar voel ik
mij niet bij thuis

Wel bewonersvereniging , weet niet goed wat
ze voor mij kunnen doen

Geen bewonersvereniging, dat zou ik wel
willen

Geen bewonersvereniging in mijn buurt

Geen idee of er een bewonersvereniging in
mij buurt is

Is er in uw buurt een bewonersvereniging waar u 
gebruik van maakt of terecht kunt voor vragen?

basis iedereen n=1704



Achtergrondgegevens
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Achtergrondgegevens woning en woonomgeving

Wijk

Aalanden 18%

Assendorp 17%

Berkum 2%

Binnenstad 1%

Diezerpoort 14%

Holtenbroek 17%

Ittersum 13%

Kamperpoort-Veerallee 1%

Schelle 6%

Stadshagen 6%

Wipstrik 4%

Type woning

AML<50 3%

AML50-70 20%

AML>70 5%

AZL<50 10%

AZL >50 14%

EGW35-55 6%

EGW55-70 22%

EGW70-80 9%

EGW>80 11%

WW 0%

Onbekend 0%

Bouwjaar woning

<1950 13%

1950 t/m 1959 16%

1960 t/m 1969 15%

1970 t/m 1979 17%

1980 t/m 1989 13%

1990 t/m 2009 17%

>2010 10%
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Achtergrondgegevens huurders

Leeftijd

24 jaar of jonger 4%

25 t/m 34 jaar 23%

35 t/m 44 jaar 14%

45 t/m 54 jaar 16%

55 t/m 64 jaar 17%

65 t/m 74 jaar 15%

75 jaar of ouder 11%

40%    60% 

Alleenstaand m/v

48%

Samenwonend/gehuwd

27%

Samenwonend/gehuwd 

met kind(eren)

9%

Alleenstaand m/v

met kind(eren)

12%

Thuiswonend bij 

ouders/verzorgers

0,5%

Huur periode

Langer dan 25 jaar 15%

16-25 jaar 16%

8-15 jaar 19%

5-7 jaar 17%

3-4 jaar 14%

2 jaar 8%

1 jaar 10%



Onderzoeksverantwoording
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Verantwoording

Het onderzoek over de woonbeleving van huurders van SWZ is

uitgevoerd onder alle huurders. In totaal zijn 6925 huurders

uitgenodigd om hun mening te geven. Dit konden zij doen van 10 t/m

29 januari 2017. Als dank voor deelname aan het onderzoek heeft

SWZ 20 VVV cadeaubonnen van 25 euro beschikbaar gesteld.

Ongeveer 60% van de huurders heeft een uitnodiging van het

onderzoek via een email ontvangen. De andere huurders (40%)

hebben thuis een brief ontvangen om via een link naar een website

en unieke code de vragenlijst online in te voeren. In de brief werd

ook de optie gegeven om een papieren vragenlijst aan te vragen bij

Totta. Er zijn 159 huurders geweest die een papieren vragenlijst

hebben aangevraagd.

Halverwege het veldwerk van het onderzoek is er een

herinneringsmail of –brief gestuurd aan iedereen die de vragenlijst

nog niet (volledig) had ingevuld.

In totaal hebben 1704 huurders (25%) deelgenomen aan het

onderzoek.



Bijlage

Vragenlijst woonbeleving 2017
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Vragenlijst SWZ Woonbeleving 2017

Op deze en de volgende slides staat de vragenlijst die voor het onderzoek is

gebruikt. De vragen worden getoond zoals de online vragenlijst er uit ziet.
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Voor maximaal 3 aspecten met een rapportcijfer 1 t/m 5 of 8 t/m 10 is toelichting gevraagd. 

Hieronder staan 2 van deze vragen als voorbeeld.
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