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Het onderzoek

In april/mei heeft Dimensus een bewonersonderzoek uitgevoerd voor De Huurdersraat. De huurdersraat overlegt en adviseert De Woningraat en de gemeenten
waar de Woningraat bezit heeft (in Oudewater, Lopik en Benschop). Het doel van het onderzoek is om een beter beeld te krijgen bij wat er speelt bij de huurders
en wat hun voorkeuren zijn.

Dataverzameling
Om de benodigde informatie te verzamelen, hebben alle huurders (1809) een brief met een uitnodiging
voor de online vragenlijst toegestuurd gekregen. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen
van de respondenten is hen tevens de mogelijkheid geboden om de vragenlijst samen telefonisch door te
nemen en is bij de herinneringsbrief de papieren vragenlijst meegestuurd. In totaal hebben 611
respondenten de vragenlijst ingevuld, waarvan 403 schriftelijk (66%), 204 online (33%) en 4 telefonisch
(1%). Dit komt neer op een respons van 34%.
Doelgroepen
In deze rapportage worden de uitkomsten beschreven. Indien mogelijk en daar waar duidelijke verschillen
te zien zijn, is er onderscheid gemaakt tussen bewoners van de drie kernen Oudewater, Lopik en Benschot.
Dit geldt tevens voor het onderscheid tussen verschillende leeftijdsgroepen en samenstellingen in
huishouden. De helft van de huurders die de vragenlijst heeft terug gestuurd is 65 jaar of ouder (53%).
Eveneens de helft is alleenstaand (48%). Zes op de tien huurders wonen in een eengezinswoning (61%).
Circa de helft van de respondenten woont in Oudewater (53%), een kwart in Lopik (27%) en een vijfde in
Benschop (20%).
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Kwaliteit van de woningen
en de woonomgeving
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Uitvoeren van onderhoud
tijdig uitvoeren van
normaal onderhoud

manier waarop
onderhoud wordt
uitgevoerd

6%

49%

9%

27%

46%

zeer tevreden

15%

33%

tevreden

neutraal

ontevreden

4%

10% 3%

zeer ontevreden

zeker nodig: 28%

Huurders die ontevreden zijn over het normale onderhoud geven
aan dat dit volgens hen te lang geleden is. Dit geldt met name
voor het schilderwerk of dat de kwaliteit van het schilderwerk
niet goed is vanwege kostenbesparing. Ook geven sommige
respondenten aan dat zij zich niet gehoord voelen bij hun
probleem of dat het probleem niet goed is opgelost.

26%

Volgens vier op de tien huurders is ingrijpend onderhoud niet
nodig (41%). Voor drie op de tien geldt dat het niet echt nodig is
maar wel wenselijk (31%) en nog drie op de tien zijn van mening
dat dit zeker nodig is (28%). Huurders uit Oudewater vinden het
iets meer dan gemiddeld helemaal niet nodig (48%) en huurders
uit Benschop vinden het iets vaker zeker nodig (31%).

Tevredenheid over normaal onderhoud van de woningen, 2020.

niet echt nodig,
maar zou wel mogen: 31%

helemaal niet nodig: 41%

Of men ingrijpend onderhoud nodig vindt, 2020.

badkamer / sanitair

44%

keuken
isoleren van de woning / kunststof kozijnen /…

13%

schilderwerk

2%

ventilatiesysteem

2%

anders

De huurders is gevraagd hoe tevreden zij zijn over het onderhoud
van hun woning. Iets meer dan de helft van de huurders vindt dat
dit onderhoud tijdig wordt uitgevoerd (55%). Een vijfde vindt
echter van niet (19%). Tevens is iets meer dan de helft (zeer)
tevreden over de manier waarop dit onderhoud wordt uitgevoerd
(55%). Hierover is 13% niet tevreden.

De huurders die hebben aangegeven dat ingrijpend onderhoud
wenselijk of nodig is (59%), noemen met name de badkamer of
toilet (44%), de keuken (26%) en het isoleren van de woning of
het installeren van nieuwe kozijnen / dubbel glas (13%).

13%

Welk ingrijpend onderhoud nodig is volgens respondenten, 2020.
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Huurprijsaanpassingen
De huurprijs is te hoog gezien de kwaliteit van mijn woning

42%

De huurprijs is goed gezien de kwaliteit van mijn woning

42%

De huurprijs is redelijk laag gezien de kwaliteit van mijn woning

2%

weet niet / geen mening

14%

Stellingen over de verhouding tussen de huurprijs en de kwaliteit van de woning, 2020.

7%
9%

16%
Rekening houden met kwaliteit van de woningen
Rekening houden met inkomen van huurders
17%

Rekening houden met beide
Geen rekening houden met kwaliteit en inkomen

51%

Weet niet / geen mening

Vier op de tien respondenten vinden de huurprijs
van hun woning goed, gezien de kwaliteit van de
woning (42%). Hetzelfde percentage vindt echter
dat de huurprijs te hoog is (42%). Slechts een
klein deel vindt dat de huurprijs redelijk laag is
(2%) en 14% weet dit niet.
Wat betreft de jaarlijkse aanpassing van de
huurprijzen is de helft van de huurders het met
elkaar eens dat het beste systeem is om rekening
met zowel de kwaliteit van de woning als met het
inkomen van de huurders rekening te houden
(51%). Een zesde vindt echter dat er het meeste
rekening zou moeten worden gehouden met de
kwaliteit van de woning (16%). Nog een zesde
vindt dat er rekening moet worden gehouden
met het inkomen (17%).

Meningen over aanpassing van huur, 2020.
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Prioriteiten
Als de woningbouw het geld zou moeten
verdelen tussen investeren in nieuwbouw,
investeren in duurzaamheid en het beperken van
de huurverhogingen, dan kiest het grootste deel
van de huurders voor het laatste (58%). Tussen
investeren in duurzaamheid en nieuwsbouw is
het verschil niet groot (resp. 23% en 19%).

58%

23%

1. Beperken van huurverhogingen

19%

2. Investeren in duurzaamheid

3. Investeren in nieuwbouw

De respondenten tussen de 65 en 75 jaar geven
vaker de voorkeur aan het investeren in
nieuwbouw (29%). Ook wil deze groep, net als de
jongeren tot 29 jaar, vaker investeren in
duurzaamheid (<29: 29%, 65-75: 27%). De groep
75-plussers vindt het vaakst de huurverhoging
het
belangrijkst
(67%),
net
als
de
eenoudergezinnen (62%).
Huurders uit Oudewater zijn iets vaker
voorstander van nieuwbouw (23%). In Lopik
geven huurders juist iets vaker de voorkeur aan
duurzaamheid (29%). Het is dan ook niet vreemd
dat huurders uit Lopik minder vaak aangeven dat
hun woning al energiezuinig is (11%).

Volgorde van prioriteiten volgens respondenten, 2020.
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Woningaanpassing

Blijven in huidige woning zonder aanpassingen

31%

Blijven in huidige woning mét aanpassingen

28%

Te zijner tijd zoeken naar een meer geschikte woning

28%

Weet niet / geen mening

Drie op de tien huurders denken in hun huidige
woning te kunnen blijven als men ouder en
minder mobiel wordt (31%). Bij bijna zes op de
tien is dit niet het geval: 28% verwacht in zijn of
haar huidige woning te kunnen blijven mits deze
wordt aangepast en tevens 28% denkt dat het
beter is om tegen die tijd met wat hulp en advies
naar een meer geschikte woning te zoeken. Een
klein deel weet dit (nog) niet (13%).

13%

De huurders in de leeftijdscategorie vanaf 75 jaar
geven vaker aan in de huidige woning te kunnen
blijven (44%), de jongere huurders tot 29 jaar
weten dit vaak nog niet (36%, n=9).

Behoefte aan woningaanpassing in de toekomst, 2020.

Bewoners van een appartement zonder lift of van
een eengezinswoning willen vaker te zijner tijd
op zoek naar iets anders (resp. 43% en 34%).
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Energiezuiniger maken van woning
Nee, dat wil ik niet omdat mijn woning al energiezuinig is

17%

Nee, dat vind ik teveel gedoe

De respondenten is gevraagd of zij het op prijs stellen als
hun huis energiezuiniger wordt gemaakt zonder
huurverhoging. Het grootste aandeel vindt het een goed
idee om maatregelen uit te voeren in de vorm van het
isoleren van de woning (35%) of het aanbrengen van
zonnepanelen (35%). Ook vindt een kwart in dat geval
het dichten van kieren in huis van belang (26%).
Daarnaast stelt 14% iets anders voor, zoals het installeren
van een nieuwe ketel of dubbel glas. Een kwart vindt dit
echter niet nodig. Bij hen is de woning al energiezuinig
genoeg (17%) of men vindt het te veel gedoe (9%).
Inwoners van Lopik geven minder dan gemiddeld aan dat
hun woning al energiezuinig is (11%). Zij zijn dan ook
vaker voorstander van het isoleren van de woning (44%).

9%

Ja, het isoleren van de woning

35%

Ja, het dichten van kieren

26%

Ja, het aanbrengen van zonnepanelen

35%

Ja, iets anders

14%

Bereidheid om huis energiezuiniger te laten maken (meerdere antwoorden mogelijk), 2020.

Ja als dat betekent dat ik dit ook terug ga verdienen door lagere energiekosten

21%

Ja, als dat betekent dat het prettiger wonen is in mijn huis
Ja, als dat andere bijkomende voordelen heeft

6%
2%

Nee
Niet van toepassing, mijn woning is al energiezuinig
Weet niet / geen mening

43%
15%

De huurders is tevens voorgelegd of zij bereid zijn om
een vergoeding te betalen voor deze maatregelen. Zij zijn
hierover verdeeld: circa vier op de tien zijn hier niet toe
bereid (43%) en eveneens vier op de tien willen dit onder
voorwaarden wel (39%). Voor een zesde is dit niet van
toepassing omdat de woning al zuinig genoeg is (15%) en
13% weet het niet.

13%

Bereidheid een vergoeding te betalen om woning energiezuiniger te maken, 2020.
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De buurt
De respondenten waarderen hun buurt met een gemiddeld rapportcijfer van
7,4. Deze cijfers verschillen niet veel per kern: een 7,4 in Oudewater, een 7,2
in Lopik en een 7,6 in Benschop.

8,1

7,4
buurt
Oudewater: 7,4
Lopik: 7,2
Benschop: 7,6

7,6

veiligheid overdag veiligheid ‘s avonds
Oudewater: 8,0
Lopik: 8,2
Benschop: 8,3

Oudewater: 7,5
Lopik: 7,4
Benschop: 8,0

Rapportcijfers voor kwaliteit van de woonomgeving, 2020.

overlast

64%

36%

nee
Ervaren van overlast in de buurt, 2020.

ja

Voor het gevoel van veiligheid overdag wordt een 8,1 gegeven en voor ‘s
avonds een 7,6. Ook voor deze aspecten liggen de verschillende kernen
dicht bij het gemiddelde rapportcijfer. Het cijfer voor de veiligheid in de
avond ligt in Benschop met een 8,0 echter wat hoger dan gemiddeld. Ook op
de andere aspecten scoort Benschop iets hoger.
Over de gehele linie is te zien dat jongere huurders tot 45 jaar de buurt
hoger waarderen en zich ook veiliger voelen.
Op de vraag of men overlast ervaart in de buurt, antwoordt twee derde van
niet (64%) en een derde van wel (36%). In geval van overlast gaat het met
name om geluidsoverlast door lawaai en muziek (26%), verloedering van de
buurt/voortuinen (18%), verkeersoverlast/parkeeroverlast (17%), overlast
van (hang)jongeren (10%) en overlast van huisdieren (9%).
In Lopik is er iets vaker dan gemiddeld sprake van overlast (39%) en in
Benschop minder vaak (34%). Dit cijfer ligt voor Oudewater rond het
gemiddelde (37%).
De huurders die overlast in de buurt ervaren, geven een lagere waardering
voor de buurt: 6,7.
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Contact en
informatievoorziening
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Contact met de Woningraat

telefonisch contact

12%

contact aan de balie

12%

e-mailcontact

contact via de website

10%

54%

26%

49%

34%

35%

7%

36%

zeer tevreden

tevreden

6%

39%

44%

neutraal

ontevreden

4%

10%

7%

6%

6%

zeer ontevreden

Tevredenheid contact met Woningraat, 2020.
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De huurders is gevraagd hoe zij het contact met
De Woningraat ervaren. Het telefonisch contact
en het contact aan de balie worden het hoogst
gewaardeerd (resp. 66% en 61% is (zeer)
tevreden). Over het minder persoonlijke contact
zoals via e-mail of contact via de website is men
iets minder positief, maar ook hierover vier op de
tien tevreden (email: 45%, website: 43%). Over
contact via email geeft 16% aan ontevreden te
zijn en 13% over het contact via de website.
Diegenen die ontevreden zijn, benoemen in hun
toelichting dat de Woningraat telefonisch slecht
bereikbaar is, dat de medewerker niet vriendelijk
overkwam, of dat er niet adequaat genoeg
gereageerd is op een melding of klacht. Via email
en de website vond men de reactie vaker
teleurstellend.
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Afhandeling klachten en reparatieverzoeken

melden van klachten of reparatieverzoeken

afhandeling van klachten of reparatieverzoeken

zeer tevreden

12%

12%

tevreden

54%

24%

47%

neutraal

23%

ontevreden

8%

11%

zeer ontevreden

Tevredenheid afhandeling klachten en reparatieverzoeken, 2020.
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8%

Van diegenen die een reparatieverzoek of een
klacht hebben gemeld, is twee derde (zeer)
tevreden over de manier waarop zij dit konden
melden (66%). Een tiende was hierover niet
tevreden (11%).
Zes op de tien respondenten is (zeer) tevreden
over de manier waarop dit reparatieverzoek of
de klacht vervolgens is afgehandeld (61%). Een
vijfde was hierover echter niet te spreken (19%).

Wanneer men ontevreden was over de manier
waarop zij dit konden melden of hoe dit is
afgehandeld, had men vooral het gevoel dat
klachten worden afgewimpeld, dat het lang duurt
voordat er een probleem wordt opgelost of dat
het niet duidelijk is hoe zij bij de juiste persoon
terecht kunnen te komen.
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Informatievoorziening

informatievoorziening

8%

56%

zeer tevreden

tevreden

32%

neutraal

ontevreden

4%

zeer ontevreden

Tevredenheid over informatievoorziening Woningraat, 2020.

3%

1%

nieuwsbrief op papier

22%

nieuwsbrief via de mail
Informatiebijeenkomst

74%

nieuwsbrief op de site van De Woningraat

Twee derde van de huurders is tevreden over de
wijze waarop De Woningraat hen informeert
(64%). Een derde heeft hierover een neutraal
oordeel (32%) en 5% is hierover niet tevreden.
Hierbij geven een aantal respondenten aan dat
specifieke informatie over bouw en renovaties
niet goed wordt gemeld of dat de huurderskrant
serieus en actueel nieuws mist.
De huurders ontvangen informatie van De
Woningraat het liefst via een nieuwsbrief op
papier (74%) of digitaal (22%). Een klein deel wil
graag via een bijeenkomst op de hoogte worden
gehouden (3%) of via een nieuwsbrief op de
website (1%).

Jongere huurders willen de nieuwsbrief vaker
digitaal ontvangen (44%) en de 65-plussers
juist vaker op papier (65-74 jaar: 70% en 75+:
91%).

Voorkeur ontvangen informatie van De Woningraat, 2020.
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Zeggenschap van huurders
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Zeggenschap van huurders

mogelijkheden om iets in te brengen

38%

goed

23%

redelijk

te weinig

10%

28%

weet niet / geen mening

Mening over de mogelijkheid medezeggenschap als huurder, 2020.

beslissingen die financiële gevolgen hebben voor huurders (huurverhoging)
1%
2%

14%
25%

onderhoud huizen/buurt en schoonmaak in gemeenschappelijke ruimtes
beter gehoord worden over wat er speelt in de buurt, meer begrip

13%
meedenken en beslissen over plannen in de buurt
24%

vaker informatiebijeenkomsten

21%
openbare voorzieningen voor ouderen of kinderen

Bijna vier op de tien huurders vinden dat zij genoeg
mogelijkheden hebben om iets in de brengen bij De
Woningraat (38%), een kwart vindt deze mogelijkheid
redelijk (23%) en een tiende vindt dat er te weinig
mogelijkheid is (10%). Een kwart kan hierover geen
uitspraak doen (28%).

Respondenten geven met name aan dat zij graag meer
te zeggen willen hebben over beslissingen die financiële
gevolgen voor hen hebben (25%), over het onderhoud
van de huizen, de buurt en de gemeenschappelijke
ruimtes (24%) en willen graag dat er beter geluisterd
wordt als het gaat om wat er in de buurt speelt (21%).
Ook vinden zij het van belang om mee te kunnen
beslissen over plannen voor hun buurt (13%).
De bewoners is gevraagd om maximaal twee keer per
jaar mee te doen aan een peiling via internet om te
weten te komen wat er speelt onder de huurders.
Hiermee heeft 47% ingestemd (289 mensen), 53% heeft
hieraan geen behoefte.
Een vijfde (22%) van de huurders wil lid worden van De
Huurdersraat (135 mensen). Een deel hiervan is al lid.

anders
Waarover huurders meer te zeggen willen hebben, 2020.
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Achtergrondkenmerken
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Leeftijd, huishouden, kern en woningtype
4%

20%

12%
tot 29 jaar

30%

Oudewater

30 tm 44 jaar

53%

45 tm 64 jaar

31%

Benschot

27%

65 tm 74 jaar

Lopik

75 jaar en ouder

23%

Kern respondenten, 2020.

Leeftijd respondenten, 2020.

1%

1%

3%
eengezinswoning

8%

5%

alleenstaand / alleenwonend

4%

flatwoning / appartement met lift

5%

13%

benedenwoning

twee volwassenen zonder kind(eren)

bovenwoning

10%

48%
twee volwassenen met kind(eren)
eén volwassene met kind(eren) / eenoudergezin

flatwoning / appartement zonder lift

11%

29%

61%

tweekamerwoning
eenkamerwoning

anders
anders

Samenstelling huishouden van respondenten, 2020.

Type woning van respondenten, 2020.
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Colofon
Dimensus en Companen: Bundeling van kennis, kunde en kracht
Dimensus helpt opdrachtgevers bij het vinden van passende antwoorden op hun beleidsvraagstukken op het brede maatschappelijke werkterrein. Dit doen wij vanuit een
bevlogenheid en passie voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. U bent daarbij partner in het proces; een goed resultaat komt namelijk niet tot stand zonder goede input.
De onderzoeken van Dimensus richten zich op thema’s als leefbaarheid en veiligheid, wonen, zorg en welzijn, cultuur, sport en recreatie en klanttevredenheid.

Companen helpt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en zorginstellingen, onder andere door onderzoek naar vraag en aanbod op de woningmarkt; op het niveau van de
regionale woningmarkt, op locatieniveau, op het niveau van uw vastgoedportefeuille. In de onderzoeken is er aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving en voor zorg en
diensten aan huis. Het onderzoek van Companen biedt een praktische opmaat voor advies, beleidsplannen en samenwerking.
Dimensus en Companen bundelen de krachten om u nog beter van dienst te kunnen zijn met innovatief onderzoek, passend bij uw vraag. Wij koppelen deskundigheid en
logistieke ervaring, kwaliteit, flexibiliteit en een plezierige samenwerking aan een betaalbare prijs. In gezamenlijkheid ontwikkelen we producten. Voorbeeld hiervan is de
GemeenteBeleidsMonitor (GBM) die inzicht geeft in waar uw gemeente staat op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en sociale kracht. En ook het WoonWaardeModel,
waarmee gericht informatie wordt verkregen voor gebiedsmarketing rond nieuwe woonbestemmingen, samen met potentiële bewoners.
Zo gaan Dimensus en Companen samen op zoek naar antwoorden op uw vragen!
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