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Voorwoord 
 
Dit onderzoeksrapport is gemaakt in het kader van mijn afstudeerstage bij de wooncorporatie 
Woonpalet. De afstudeerstage heeft plaatsgevonden van januari 2020 tot en met juni 2020. In 
deze periode is dit woonwensenonderzoek onder huurders en woningzoekenden tot stand 
gekomen.  
 
Woonpalet is de opdrachtgever voor dit onderzoek en ik wil hen bedanken voor het verstrekken 
van deze opdracht. In het bijzonder wil ik Marlies de Jong en Sarah Scholts bedanken voor de 
uitgebreide begeleiding en ondersteuning. Daarnaast wil ik mijn docentcoach van Saxion, 
Henk Blokland, bedanken voor zijn begeleiding tijdens deze afstudeerperiode.  
Tot slot wil ik de huurders en woningzoekenden van Woonpalet die deel hebben genomen aan 
de enquête en/of de telefonische interviews bedanken voor hun deelname. U heeft mij met 
mijn onderzoek geholpen door uw woonwensen met mij te delen.  
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Samenvatting 
 
In dit onderzoek is gekeken naar de woonwensen van huurders en woningzoekenden van 
Woonpalet in de woning en de woonomgeving. Daarnaast is er ook gekeken naar de ervaring 
van de communicatie van Woonpalet naar haar huurders en woningzoekenden.  
Door middel van een online enquête, met daarin vragen over de woonwensen in de woning, 
woonomgeving en de communicatie, zijn de woonwensen van huurders en woningzoekenden 
van Woonpalet duidelijk geworden. De enquête is naar een kleine 3500 huurders en 
woningzoekenden verzonden. In totaal hebben 509 huurders en woningzoekenden 
deelgenomen aan de online enquête. Aanvullend zouden er rondetafelgesprekken worden 
gehouden. Door de Coronacrisis konden deze bijeenkomsten niet worden gehouden en zijn 
hier telefonische interviews voor in de plaats gekomen.  
 
De woonwensen van huurders en woningzoekenden in het woonwensenonderzoek verschillen 
van de huidige woningvoorraad van Woonpalet. Twee woningtypes springen hier zichtbaar uit. 
Ruim 60 procent van de huidige woningvoorraad van Woonpalet bestaat uit eengezinswoning. 
In het woonwensenonderzoek wordt zichtbaar dat minder dan 40 procent van de respondenten 
een eengezinswoning wenst. Bij de seniorenwoning is dit andersom. In het 
woonwensenonderzoek geeft 26 procent aan graag in een seniorenwoning te willen wonen. 
Echter beschikt Woonpalet over ruim 4 procent van dit woningtype. Hier is dus een groot 
verschil zichtbaar in de vraag en het aanbod.  
De wens van huurders en woningzoekenden met betrekking tot de grootte van de woning 
verschilt per woningtype. De meeste mensen die een eengezinswoning wensen kiezen voor 
een woning van 110 vierkante meter met drie slaapkamers en een zolder. Een appartement 
van 75 vierkante meter met twee slaapkamers wordt door mensen gekozen die in een 
appartement, seniorenwoning of jongerenwoning wensen te wonen. Opvallend is dat de 
grootste woningtypes het vaakst worden gekozen voor zowel mensen die kiezen voor een 
(eengezins-)woning als appartement.  
 
De huurprijs wordt door huurders en woningzoekenden gezien als belangrijkste aspect van de 
gewenste woning. Afhankelijk van het woningtype worden er verschillende huurprijzen 
aangegeven. Huurders en woningzoekenden die in een eengezinswoning wensen te wonen 
geven aan bereid te zijn maandelijks de meeste huur te betalen voor de gewenste woning. 
Mensen die in een jongerenwoning wensen te wonen geven de laagste maandelijkse huur op.  
 
Extra voorzieningen in de woning zoals een tweede toilet in de woning wordt door veel 
huurders en woningzoekenden gewenst of als noodzaak gezien. Een bad wordt daarentegen 
door de meeste huurders niet in gewenst. Extra voorzieningen in de keuken, zoals een 
aansluiting voor een vaatwasmachine, een aansluiting voor elektrisch koken en keuken 
inbouwapparatuur worden door veel huurders en woningzoekenden gewenst.  
Specifieke voorzieningen, zoals een verhoogd toilet, steunbeugels in de badkamer/toilet en 
gehandicaptenvoorzieningen, worden door veel mensen niet gewenst. De mensen die deze 
voorzieningen wel wensen zijn veelal 55 plus en wensen veelal in een appartement of 
seniorenwoning te wonen.  
Een energiezuinige woning wordt door de meeste huurders en woningzoekenden gewenst of 
als noodzaak bevonden. Dit aspect vinden huurders en woningzoekenden dan ook (heel) 
belangrijk.  
Huurders en woningzoekenden die in een eengezinswoning wensen te wonen geven veelal 
aan een tuin bij de woning te wensen, terwijl mensen die de voorkeur geven aan een 
appartement een balkon wensen. Huurders en woningzoekenden die de voorkeur geven aan 
een seniorenwoning geven afwisselend aan een tuin of balkon te wensen.  
 
  



 5 

De woningstijl 3, te zien in hoofdstuk 3.3, wordt het vaakst als voorkeursstijl opgegeven. Dit 
appartementencomplex wordt het meest gekozen door mensen die in een appartement of 
seniorenwoning wensen te wonen. Ook woningstijl 6 wordt door veel huurders en 
woningzoekenden gekozen. Deze mensen wensen vaak in een eengezinswoning of 
seniorenwoning te wonen. Woningstijl 1 is veel gekozen door mensen die in een 
eengezinswoning wensen te wonen.   
 
In de woonomgeving voor huurders en woningzoekenden van Woonpalet zijn winkels voor 
dagelijkse boodschappen, zorgvoorzieningen, openbaar vervoer, ontmoetingsplaatsen, 
recreatievoorzieningen, parkeergelegenheden en energiezuinige/ duurzame voorzieningen 
belangrijk. Sociale cohesie is ook een gewenst aspect in de woonomgeving. Huurders en 
woningzoekenden geven aan dat zij in het contact met buurtbewoners graag regelmatig een 
praatje maken of gedag zeggen en contact als dit nodig is.  
Voorzieningen voor kinderen, horecavoorzieningen, culturele voorzieningen, niet-dagelijkse 
voorzieningen, sportvoorzieningen en een autoluwe buurt wordt door huurders en 
woningzoekenden minder belangrijk gevonden. 
Veel huurders en woningzoekenden geven ook aan dat de uitstraling en imago van de 
woonomgeving belangrijk is. De meeste huurders en woningzoekenden geven aan in het 
centrum van Zeewolde en de Polderwijk te willen wonen. Huurders en woningzoekenden 
geven ook aan dat er concessies aan de gewenste woning kan worden gedaan als deze in de 
juiste woonomgeving staat.  
 
De ideale woonomgeving ‘levendig’, te zien in hoofdstuk 4.2, is door huurders en 
woningzoekenden het meest gekozen. Deze woonomgeving is gekozen door mensen van 
verschillenden leeftijden en mensen die verschillende voorkeuren hebben in woningtypes. 
Huurders en woningzoekenden in de leeftijdsgroep 55 jaar en ouder geven in het 
woonwensenonderzoek vaak aan in de woonomgevingen ‘praktisch’ en ‘geborgen’ te willen 
wonen. Deze groep mensen wenst in een appartement of seniorenwoning te wonen. Veel 
huurders en woningzoekenden die jonger zijn dan 54 jaar geven veelal aan in de ideale 
woonomgeving ‘vrijheid’ en ‘veiligheid’ te willen wonen. Deze mensen willen veelal in een 
eengezinswoning wonen.  
 
Huurders en woningzoekenden maken in het contact met Woonpalet het meest gebruik van 
e-mail. Iets minder dan de helft van de huurders en woningzoekenden geeft dan ook aan dat 
contact via e-mail de voorkeur heeft. Ook de website en telefoon worden geregeld gebruikt in 
het contact met Woonpalet. Sociale media wordt relatief weinig gebruikt. Het contact met 
Woonpalet wordt door huurders en woningzoekenden met een 7,4 gewaardeerd. Mensen die 
de voorkeur geven aan persoonlijk contact of contact via de telefoon zijn overwegend 
positiever in het gemiddelde cijfer dan mensen die de voorkeur geven aan contact via e-mail 
of de website.  
Het grootste deel van de huurders en woningzoekenden raadpleegt de website van Woonpalet 
als zij informatie nodig hebben. Huurders en woningzoekenden geven aan meer informatie op 
de website terug te willen zien. Ook wordt er meer duidelijkheid en overzichtelijkheid van de 
website gewenst. Huurders en woningzoekenden waarderen de informatieverstrekking van 
Woonpalet met een 7,4. Hierin zijn huurders gemiddeld iets positiever dan woningzoekenden. 
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1. Inleiding  
 
Landelijk is er een grote vraag naar meer woningen. Ook bij wooncorporaties, als Woonpalet, 
speelt dit vraagstuk. Naast meer woningen is er ook steeds meer vraag naar passende 
woningen voor verschillende doelgroepen. Hierbij kan worden gedacht aan seniorenwoningen, 
een- of tweepersoonshuishoudens (NOS, 2020) (Woonpalet , 2018). De huidige 
woningvoorraad van Woonpalet bestaat momenteel voor het grootste deel uit ruimere 
huurwoningen voor gezinnen (Woonpalet, 2020).  
Woonpalet wil graag inzichtelijk krijgen welke woonwensen huurders en woningzoekenden 
(van Woonpalet) hebben. In dit onderzoek is gekeken naar de woonwensen van huurders en 
woningzoekenden van Woonpalet. Mede door dit onderzoek krijgt Woonpalet meer inzicht in 
de woonwensen en aanbevelingen over de wijze waarop Woonpalet op deze woonwensen 
kan anticiperen.  
 

1.1 Methode  
In dit woonwensen onderzoek wordt gekeken naar woonwensen van huurders en 
woningzoekenden van Woonpalet. In dit onderzoek worden wensen voor zowel de woning als 
de woonomgeving meegenomen. Het gaat hierbij om de hoofdvraag: “Welke woonwensen 
hebben huurders en woningzoekenden van Woonpalet voor de woning en woonomgeving en 
hoe kan Woonpalet op deze woonwensen anticiperen?” 
Woonpalet heeft ook de vraag hoe huurders en woningzoekenden de communicatie van en 
naar Woonpalet waarderen en welke communicatiemiddelen het meest worden gewaardeerd. 
Met deze deelvraag kan Woonpalet indien nodig de communicatie verbeteren en 
klantvriendelijker handelen naar haar huurders en woningzoekenden. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door een mix van een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek. 
Door middel van een online enquête met vragen is een databestand opgebouwd, wat heeft 
geleid tot een inventarisatie van de woonwensen van huurders en woningzoekenden.  
Als eerst is er een deskresearch uitgevoerd naar verschillende woonwensenonderzoeken. Uit 
deze deskresearch bleek al snel dat veel van deze onderzoeken vanuit verschillende 
invalshoeken zijn uitgevoerd. De verschillende onderzoeksvormen en vragen zijn met elkaar 
vergeleken, waarna er is gekeken naar de vragen die het beste bij Woonpalet en Zeewolde 
passen. De enquête is in bijlage 1 te zien. 
Woonpalet heeft bij elkaar opgeteld ruim 3500 huurders en woningzoekenden. Met een 
betrouwbaarheidsinterval van 95 procent en foutmarge van 5 procent was het doel een 
respons van 350 te behalen (CheckMarket, 2020). De online enquête stond van 13 tot 28 
februari 2020 open voor deelname. Door onder ander een onlinecampagne op sociale media 
is er in twee weken een respons van 509 behaald. Na het sluiten van de enquête is de respons 
via het programma Excel verwerkt en geanalyseerd.  
 
Naar aanleiding van de respons en analyse van de online enquête zou er een diepgang 
worden gecreëerd door middel van twee of drie rondetafelgesprekken met huurders en 
woningzoekenden van Woonpalet. In de enquête is huurders en woningzoekenden de vraag 
gesteld of zij deel willen nemen aan deze rondetafelgesprekken. Mochten de respondenten 
hier belang bij hebben, dan konden zij een e-mailadres achterlaten. Door deze kwalitatieve 
onderzoeksmethode zouden achterliggende ervaringen en meningen van huurders en 
woningzoekenden naar voren komen, waarmee er samen met deze huurders en 
woningzoekenden gekeken werd naar de gewenste huurwoning.  
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In verband met de Coronacrisis zijn door het RIVM (Rijksoverheid, 2020) beperkende 
maatregelen opgelegd, zoals zoveel mogelijk thuisblijven en werken, minimaal 1,5 meter 
afstand houden, sociale contacten en activiteiten vermijden en bijeenkomsten zijn tot 1 juni 
2020 verboden. De rondetafelgesprekken kunnen en mogen vanwege de pandemie niet 
worden ingepland. Ter vervanging van de rondetafelgesprekken zijn er telefonische interviews 
gehouden met zeven huurders en woningzoekenden. Deze telefonische interviews zijn op 
maandag 4 mei 2020 in de ochtend en woensdag 6 mei 2020 in de middag gehouden. De 
interviewvragen en een uitwerking van deze interviews zijn in bijlage 2 en 3 te lezen.  
 
De data die uit de enquête is voortgekomen is via Excel uitgewerkt in grafieken en tabellen. 
De resultaten zijn met elkaar vergeleken en tekstueel met een grafische ondersteuning 
uitgewerkt in dit rapport. Het antwoord op de hoofdvraag is in het hoofdstuk resultaten 
uitgewerkt, waarna er diverse aanbevelingen zijn beschreven.  
 

1.2 Leeswijzer 
In het eerste hoofdstuk, de inleiding, zijn de onderzoeksmethode en de leeswijzer te lezen.  
In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige woningvoorraad van Woonpalet, 
waarna in het derde hoofdstuk de woonwensen van huurders en woningzoekenden in de 
woning staat beschreven. Dit hoofdstuk is naar aanleiding van de online enquête over de 
woonwensen tot stand gekomen. In dit hoofdstuk kunt u lezen welke woningtypes huurders en 
woningzoekenden wensen, wat voor stijl woning zij wensen en welke extra voorzieningen 
huurders en woningzoekenden noodzakelijk vinden.  
 
De woonwensen in de woonomgeving komen in het vierde hoofdstuk aan bod. Ook dit 
hoofdstuk is gebaseerd op de bevindingen uit de woonwensen enquête. Hierin worden 
voorzieningen in de woonomgeving, voorkeursbuurten en verschillende soorten 
woonomgevingen besproken.  
 
In het vijfde hoofdstuk wordt ingegaan op de communicatie van Woonpalet. Hierin wordt 
ingegaan op de communicatiemiddelen, de waardering en verbeterpunten van deze 
communicatiemiddelen en informatieverstrekking van Woonpalet.  
 
De hoofdstukken over de woningvoorraad, de woonwensen in de woning, de woonwensen in 
de woonomgeving en de communicatie hebben geleid tot de beantwoording in het hoofdstuk 
resultaten. Deze resultaten leiden tot aanbevelingen voor Woonpalet in hoofdstuk 7.  
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2. Woningen van Woonpalet 
 
Woonpalet verhuurt in Zeewolde 1934 (voornamelijk) sociale huurwoningen (Woonpalet, 
2019). De woning zijn verschillend in grootte en variëren in het type woning, zoals 
eengezinswoningen, jongerenwoningen en seniorenwoningen.  
Het type woning dat door Woonpalet het meest wordt verhuurd is de eengezinswoning. Ook 
verhuurd Woonpalet meerdere meergezinswoningen (appartementen), seniorenwoningen, en 
jongerenwoningen. Enkele vrije sectorhuurwoningen worden ook door Woonpalet verhuurd.  
 
Ruim 60 procent van de 
woningvoorraad van Woonpalet 
bestaat uit eengezinswoningen 
(Woonpalet, 2019). Zoals figuur 
2.1 laat zien is 17 procent van de 
woningvoorraad een appartement 
met lift en 8 procent een 
appartement zonder lift. 4 procent 
van de woningvoorraad bestaat 
uit jongerenwoningen en nog 
eens 4 procent is een 
seniorenwoning. Tot slot beschikt 
Woonpalet over een klein 
percentage zorgwoningen, 
garages en bedrijfsruimtes.  
 
 
 
Woonpalet heeft woningen van verschillende groottes. Ruim de helft van de woningen van de 
woningen van Woonpalet zijn tussen de 70 en 90 vierkante meter groot (Woonpalet, 2020). 
Iets minder dan een kwart van de huidige woningvoorraad is tussen de 90 en 110 vierkante 
meter. Het kleinste deel van de woningvoorraad van Woonpalet is groter dan 110 vierkante 
meter of kleiner dan 70 vierkante meter.  
 
Bij nieuwbouw of bij renovaties kunnen huurders van Woonpalet vaak kiezen uit verschillende 
stijlen keukens en badkamers. Hierbij kan worden gedacht aan keuze uit een selectie van 
verschillende tegels, keukenkastjes en aanrechtbladen. In nieuwbouwwoningen en 
gerenoveerde keukens biedt Woonpalet standaard de mogelijkheid voor elektrisch koken in 
plaats van een aansluiting voor gas. Zowel inbouwapparatuur als een aansluiting voor een 
vaatwasser worden niet standaard in een nieuwe keuken aangeboden.  
Huurders hebben in een huurwoning wel de mogelijkheid om te kiezen voor een verhoogd 
toilet, mocht dit nodig zijn.  
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FIGUUR 2.1 WONINGVOORRAAD NAAR WONINGTYPE  (WOONPALET, 2019) 
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FIGUUR 3.1 GEWENSTE WONINGTYPES 

5%

39%

24%

2%

26%

4%
Jongerenwoning

Eengezinswoning

Appartement in een complex
met lift

Appartement in een complex
zonder lift

Seniorenwoning

Anders

3. Woonwensen in de woning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de woonwensen in de woning van huurders en 
woningzoekenden bij Woonpalet. Om de woonwensen duidelijk in beeld te krijgen wordt er bij 
ieder woningtype gekeken naar de wensen van huurders en woningzoekenden die het 
desbetreffende woningtype wensen. Zo wordt er gekeken naar de leeftijdscategorie, grootte 
van het huishouden van de huurders en woningzoekenden en het aantal slaapkamers dat zij 
wensen. Daarnaast wordt ook de gewenste woninggrootte en de huurprijs van de gewenste 
woning per paragraaf besproken. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3.2 ingegaan op de 
verschillende extra voorzieningen die huurders en woningzoekenden wensen in de woning. 
En in hoofdstuk 3.3 komen verschillende woningstijlen aan bod.  
 
3.1.1 Eengezinswoning  
Figuur 3.1 laat zien dat 39 procent van de respondenten de voorkeur geeft aan een 
eengezinswoning. Het gaat hierbij met name om huurders en woningzoekenden tussen de 23 
en de 54 jaar. Deze respondenten bestaan het grootste deel uit eenpersoons- of 
tweepersoonshuishoudens. Iets minder dan de helft van deze mensen geeft aan thuiswonende 
kinderen te hebben. 
Van de huurders en woningzoekenden die in het woonwensenonderzoek voor een 
eengezinswoning kozen hebben wenst een kleine helft drie slaapkamers in de woning. Een 
kwart van deze respondenten wenst 2 slaapkamers en ook 4 slaapkamers wordt door een 
kwart gewenst.  
Zoals in figuur 3.2 te zien geeft ruim de helft 
van de huurders en woningzoekenden aan in 
een eengezinswoning te willen wonen van 110 
vierkant meter met drie slaapkamers en een 
zolder. Ruim 30 procent van de respondenten 
geeft de voorkeur aan een eengezinswoning 
van 90 vierkant meter met drie slaapkamers 
en een zolder. Een woning van 75 vierkante 
meter met twee slaapkamers zonder zolder 
wordt door 10 procent gekozen. Enkel een 
paar van deze huurders geeft aan een 
appartement te wensen. 
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FIGUUR 3.2 VOORKEUR EENGEZINSWONING  
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Figuur 3.3 laat zien dat 39 procent van 
de huurders en woningzoekenden die 
wensen in een eengezinswoning te 
willen wonen bereid zijn om een huurprijs 
van €650 tot €749 per maand te willen 
betalen. Een derde wenst een huurprijs 
van €550 tot €649 per maand te betalen 
en 14 procent geeft aan een bedrag 
tussen de €750 en €849 per maand uit te 
kunnen geven aan huur van een 
eengezinswoning. 10 procent van de 
respondenten die in een 
eengezinswoning wil wonen geeft aan 
een bedrag tussen €450 en €549 te 
willen betalen.  
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3.1.2 Seniorenwoning  
Uit figuur 3.1 is af te lezen dat 26 procent van de respondenten in een seniorenwoning wenst 
te wonen. Het gaat hier met name om mensen die ouder zijn dan 55 jaar. Enkele respondenten 
zijn jonger dan 55 jaar. Een van deze mensen geeft aan graag een seniorenwoning te wensen 
vanwege fysiek/medische omstandigheden.  
 
De meeste respondenten die aangeven in een 
seniorenwoning te willen wonen, wonen 
momenteel alleen of samen met een andere 
volwassene. De voornaamste reden waardoor er 
voor een seniorenwoning wordt gekozen is een 
gelijkvloerse woning. Zoals in figuur 3.4 te zien 
wordt een centrumlocatie ook gewaardeerd.  
Huurders en woningzoekenden die een 
seniorenwoning wensen geven veelal aan dat de 
woning twee slaapkamers moet hebben.  
 
 

 
Figuur 3.5 laat zien dat 45 procent van de 
respondenten de voorkeur geeft aan een 
appartement van 75 vierkante meter met 
twee slaapkamers. Een kleine 30 procent 
van de respondenten wenst een woning van 
75 vierkante meter zonder zolder. Het 
grootste deel van deze mensen wenst een 
gelijkvloerse seniorenwoning.  
Huurders en woningzoekenden die 
aangeven geen van de genoemde opties te 
wensen geven veelal aan een woning of 
appartement met een groter woonoppervlak 
of een extra slaapkamer te wensen.  
 

 
Figuur 3.6 laat zien dat 34 procent van de 
huurders en woningzoekenden die een 
seniorenwoning wensen aangeven bereid te zijn 
een huurprijs tussen de €550 en €649 te willen 
betalen. Ook 34 procent geeft aan een bedrag 
tussen €650 en €749. Een 12 procent geeft aan 
een maandelijkse huurprijs van €450 tot €549 te 
willen betalen voor een seniorenwoning. De 
bedragen €350 tot €449 en €750 tot €849 
worden beide door 7 procent aangegeven. Een 
aanzienlijk kleinere groep huurders en 
woningzoekenden geven aan een huurprijs 
lager dan €349 of meer dan €850 te willen 
betalen.  
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3.1.3 Appartement  
Uit figuur 3.1 is af te lezen dat 24 procent van de huurders en woningzoekenden in een 
appartement in een complex met een lift wenst te wonen. Een kleine twee procent geeft aan 
in een appartement in een complex zonder lift te willen wonen. De huurders en 
woningzoekenden die in een appartement willen wonen zijn voornamelijk eenpersoons- of 
tweepersoonshuishoudens. Ruim twee derde van de respondenten geeft aan twee 
slaapkamers in de woning te wensen. Een kwart wenst drie slaapkamers in het appartement.  
 
 
Zoals in figuur 3.7 te zien geeft de grootste 
groep huurders en woningzoekenden aan 
een appartement van 75 vierkante meter te 
wensen met twee slaapkamers. Ruim 8 
procent van de respondenten wenst een 
ander type woning. Veel van deze mensen 
geven aan een appartement van 100 
vierkante meter en/of drie slaapkamers in 
het appartement te wensen. Een 
appartement van 50 vierkante meter wordt 
door 7 procent gewenst.  
 
 

Figuur 3.8 laat zien dat van huurders en 
woningzoekenden die in een appartement 
wensen te wonen, 32 procent aangeeft een 
maandelijkse huur te willen betalen tussen 
€550 en €649. Ruim een kwart geeft aan het 
bedrag €650 tot €749 te kunnen betalen. Het 
bedrag van €750 tot €849 wordt door 17 
procent van de respondenten gekozen en 13 
procent geeft aan een bedrag tussen €450 en 
€549 per maand te willen betalen voor de 
gewenste woning. De kleinste groep huurders 
en woningzoekenden geeft aan de bedragen 
€350 tot €449 en €850 of meer te willen 
betalen. Geen enkele huurder of 
woningzoekende geeft aan een bedrag onder 
de €349 te willen betalen voor de gewenste 
huurwoning.  
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3.1.3.1 Bewonerscommissie in een appartementencomplex  
 
Figuur 3.9 laat zien dat 41 procent van de huurders 
en woningzoekenden heeft aangegeven niet in een 
appartementencomplex te willen wonen. Een 
appartementencomplex heeft voor 36 procent wel 
de voorkeur en 23 procent geeft aan misschien in 
appartementencomplex te willen wonen.  
 
 
Van de huurders en woningzoekenden die hebben 
aangegeven wel of misschien in een 
appartementencomplex te willen wonen laat, zoals 
in figuur 3.10 te zien, 27 procent weten wel belang 
te hebben bij een bewonerscommissie in het 

appartementencomplex. Een 
bewonerscommissie wordt door deze 
huurders en woningzoekenden handig 
gevonden in de communicatie en 
informatieverstrekking. Zij geven aan 
dat ze bij een bewonerscommissie 
terecht kunnen voor vragen en kan er 
via een bewonerscommissie afspraken 
worden gemaakt met Woonpalet.  
 
Figuur 3.10 laat zien dat 26 procent 
aangeeft geen belang te hebben bij een 
bewonerscommissie in het 
appartementencomplex. Deze 
huurders en woningzoekenden geven 

voornamelijk aan geen behoefte te hebben bij een bewonerscommissie, maar ook het imago 
van en bewonerscommissie is een reden om aan te geven dat zij hier geen belang bij hebben. 
Ook zijn er huurders en woningzoekenden die aangeven geen ervaring te hebben met een 
bewonerscommissie.  
 
In figuur 3.10 is te zien dat 47 procent van de huurders en woningzoekenden nog niet zeker 
weet of zij een bewonerscommissie in het appartementencomplex wensen. Deze mensen 
geven dan ook vaak afwisselend aan geen idee te hebben of op dit moment (nog) niet in een 
appartementencomplex te wonen. Daarnaast zijn er ook huurders en woningzoekenden die 
aangeven dat een bewonerscommissie de belangen van huurders moet behartigen en 
standpunten moet vertegenwoordigen. 
 
Huurders en woningzoekenden geven in de woonwensen enquête aan dat zij vinden dat een 
bewonerscommissie communicatie naar en contact met de bewoners van het 
appartementencomplex regelen, maar ook de communicatie tussen de bewoners en 
Woonpalet. Daarbij wordt aangegeven dat een bewonerscommissie de belangen van de 
bewoners behartigt en voor hen klaar staat als het nodig is. Ook wordt er aangegeven dat het 
controleren van de veiligheid in het appartementencomplex en het naleven van de (huis)regels 
belangrijk gevonden wordt. Enkele mensen geven ook aan dat zij het belangrijk vinden dat 
een bewonerscommissie activiteiten regelt. Naast de formele overleggen worden ook sociale 
bijeenkomsten, zoals bingo, een koffie uurtje, samen borrelen of een leuk uitje gewaardeerd.  
Tot slot zijn er ook meerdere huurders en woningzoekenden die (nog) geen idee hebben wat 
een bewonerscommissie doet of voor hen kan betekenen in een appartementencomplex.   
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3.1.4 Jongerenwoning  
Figuur 3.1 laat zien dat 5 procent van de huurders en woningzoekenden in een 
jongerenwoning wenst te wonen. Jongerenwoningen bij Woonpalet zijn bestemd voor 
jongeren tot en met 22 jaar. De meeste respondenten die voor een jongerenwoning kiezen 
geven aan ook jonger dan 23 jaar te zijn. Het gaat hier veelal om eenpersoonshuishoudens.  
Het merendeel van de mensen geeft aan een jongerenwoning met twee slaapkamers te 
wensen. Ook wordt er door enkele jongeren aangegeven dat zij één slaapkamer wensen.  
 
In figuur 3.11 is af te lezen dat 39 procent van 
de huurders en woningzoekenden een 
appartement van 75 vierkante meter met twee 
slaapkamers wenst. Een woning van 75 
vierkante meter met twee slaapkamers zonder 
zolder wordt door 22 procent gewenst. 17 
procent geeft aan graag in een appartement 
van 50 vierkante meter met een slaapkamer te 
willen wonen. Tot slot geeft 13 procent aan 
een woning van 110 vierkante meter met drie 
slaapkamers en een zolder te wensen en 9 
procent wenst een woning van 90 vierkante 
meter met twee slaapkamers en een zolder.  
 

 
Figuur 3.12 laat zien dat de meeste huurders 
en woningzoekenden die aangeven in een 
jongerenwoning te willen wonen, een 
maandelijkse huur van €350 tot €449 te 
willen betalen. Iets meer dan een kwart geeft 
aan een bedrag tussen €450 en €549 te 
willen betalen en 17 procent kan maandelijks 
€550 tot €649 voor een jongerenwoning 
betalen. 9 procent van de huurders en 
woningzoekenden geeft aan minder dan 
€349 te willen betalen voor de gewenste 
jongerenwoning.  
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3.2 Extra voorzieningen in de woning  
 
Figuur 3.13 laat zien dat een ruime 30 procent van de huurders en woningzoekenden van 
Woonpalet een tweede toilet in de woning wenst. Het gaat hier veelal om mensen die 
aangeven graag in een eengezinswoning te willen wonen. 46 procent van de respondenten 
wenst wel een tweede toilet in de woning, maar vindt het geen noodzaak. Ruim 20 procent 
geeft aan geen behoefte te hebben bij een tweede toilet. Dit zijn veelal mensen die in een 
appartement of seniorenwoning willen wonen.  
 
Meer dan de helft van de huurders en woningzoekenden wensen geen verhoogd toilet in de 
woning. Een ruime 30 procent wenst wel een verhoogd toilet, maar geeft aan dat dit geen 
noodzaak is. Een verhoogd toilet in de woning wordt door 13 procent als een noodzaak 
bevonden. Het gaat hier voornamelijk om mensen van 55 jaar en ouder, die wensen in een 
appartement of seniorenwoning te wonen.  
Figuur 3.13 laat zien dat meer dan 70 procent van de respondenten geen steunbeugels in de 
badkamer of toilet wenst. Deze voorzieningen worden door 20 procent van de huurders en 
woningzoekenden wel gewenst en voor 8 procent zijn steunbeugels een noodzaak. Ook deze 
extra voorziening wordt door mensen die in een appartement of seniorenwoning wensen te 
wonen.  
 
Een badkuip in de woning is een voorziening die door 70 procent van de huurders en 
woningzoekenden niet nodig is. Een kleine 30 procent geeft aan dat een badkuip wel een wens 
is, maar geen noodzaak. Het gaat hier veelal om mensen die in een eengezinswoning wensen 
te wonen. Enkel 1 procent van de respondenten geeft aan dat een bad een noodzaak is.  
 
Een aansluiting voor een vaatwasmachine wordt door de helft van de huurders en 
woningzoekenden in de woning gewenst. Een kleine 40 procent vindt een vaatwasmachine 
aansluiting in de woning een noodzaak. 11 procent geeft aan helemaal geen aansluiting voor 
een vaatwasmachine in de woning te wensen.  
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Een aansluiting voor elektrisch koken wordt door 45 procent van de huurders en 
woningzoekenden gewenst. Ruim 30 procent vindt een aansluiting voor elektrisch koken 
echter een noodzaak. 23 procent van de respondenten geeft aan helemaal geen belang te 
hebben bij een aansluiting voor elektrisch koken.  
Inbouw apparatuur wordt door 20 procent als noodzaak bevonden. Meer dan de helft van de 
huurders en woningzoekenden geeft aan dat inbouw apparatuur een wens is voor in de 
woning. Ruim een kwart van de respondenten geeft aan geen belang te hebben bij 
inbouwapparatuur in de woning.  
 
Figuur 3.13 laat zien dat 39 procent van de huurders en woningzoekenden geen belang heeft 
bij een buitenkraan. 46 procent geeft aan dat een buitenkraan wel gewenst is in de woning en 
15 procent vindt de buitenkraan noodzakelijk. Het gaat hier met name om mensen die wensen 
in een eengezinswoning of seniorenwoning te wonen.   
 
Gehandicaptenvoorzieningen in de woning wordt door 6 procent van de huurders en 
woningzoekenden als noodzaak gezien. Enkele van deze mensen geven aan 
rolstoelafhankelijk te zijn en hier voorzieningen voor te wensen. Ook een gelijkvloerse woning, 
een berging voor een scootmobiel en automatische deuropening wordt gewenst in de woning. 
Gehandicaptenvoorzieningen worden door 10 procent van de respondenten wel gewenst met 
het oog op de toekomst, maar geven aan dat het op dit moment nog geen noodzaak is. Het 
overgrote deel van de huurders en woningzoekenden geven aan geen belang te hebben bij 
gehandicaptenvoorzieningen.  
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Figuur 3.14 laat zien dat meer dan de helft van de huurders en woningzoekenden aangeeft 
geen behoefte te hebben aan een zolder in de woning. Een zolder wordt door 35 procent van 
de respondenten wel gewenst en 13 procent vindt een zolder in de woning een noodzaak. De 
mensen die aangeven een zolder in de woning te willen hebben de voorkeur bij een 
eengezinswoning.  
 
Een serre wordt door 39 procent van de huurders en woningzoekenden in de woning gewenst, 
maar niet als noodzaak bevonden. Slechts 1 procent geeft aan dat een serre een noodzaak 
is. 60 procent van de respondenten geeft dan ook aan geen serre in de woning te wensen.  
 
Ruim een derde van de respondenten geeft aan geen tuin te wensen. Het gaat hierbij 
voornamelijk om mensen die in een appartement of seniorenwoning wensen te wonen. Een 
tuin is voor 39 procent van de huurders en woningzoekenden wel een wens en 28 procent 
geeft aan dat een tuin echt noodzakelijk is. Het gaat hier met name om de mensen die wensen 
in een eengezinswoning te wonen. Ook meerdere huurders en woningzoekenden die in een 
seniorenwoning wensen te wonen geven aan een tuin te willen.  
Huurders en woningzoekenden die geen tuin wensen, geven veelal wel aan dat een balkon 
een wens of noodzaak is.  
Zoals in figuur 3.14 is te zien heeft ruim 40 procent geen belang bij een balkon in de woning. 
Dit zijn veelal mensen die aangeven in een eengezinswoning te willen wonen. Enkele mensen 
die aangeven in een seniorenwoning wensen te wonen hebben ook geen belang bij een 
balkon. Een balkon wordt door 37 procent van de huurders en woningzoekenden wel gewenst, 
maar niet als noodzaak bevonden. 20 procent vindt een balkon echter wel een noodzaak.  
 
De helft van de respondenten geeft aan geen belang te hebben bij een garage in de woning. 
Een garage wordt door 45 procent van de huurders en woningzoekenden wel gewenst. Een 
kleine 5 procent geeft aan dat een garage in de woning een noodzaak is.  
Meer dan de helft van de huurders en woningzoekenden geeft aan een eigen parkeerplaats 
bij de woning te wensen. 16 procent geeft aan dat een eigen parkeerplaats een noodzaak is.  
Ruim een kwart geeft aan geen belang te hebben bij een eigen parkeerplaats.  
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Figuur 3.14 laat zien dat ruim 60 procent 
van de huurders en woningzoekenden 
een energiezuinige woning wenst. Voor 
30 procent is een energiezuinige woning 
zelfs noodzaak. Enkel 8 procent geeft 
aan geen belang te hebben bij een 
energiezuinige woning.  
Figuur 3.15 laat nogmaals zien dat 
energiezuinigheid door huurders en 
woningzoekenden belangrijk wordt 
gevonden. Ruim 40 procent geeft aan dat 
een energiezuinige woning heel 
belangrijk voor hen is. 42 procent van de 
respondenten vindt energiezuinigheid 
belangrijk en 16 procent geeft aan hier 
neutraal in te staan. Slechts enkele 
mensen hebben aangegeven 
energiezuinigheid (helemaal) niet 
belangrijk te vinden.  
 
Figuur 3.14 laat zien dat meer dan de helft van de huurders en woningzoekenden 
zonnepanelen op de eigen woning wensen. Voor 15 procent zijn zonnepanelen op de woning 
een noodzaak. 27 procent van de respondenten geeft aan geen belang te hebben bij 
zonnepanelen op de woning.  
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FIGUUR 3.17 WONINGSTIJL 1 (REBO VASTGOED , Z.D.) 

FIGUUR 3.19 WONINGSTIJL 3 (NIEUWE BUREN 
MAKELAARS , 2020) 

FIGUUR 3.18 WONINGSTIJL 2 (BOUWBEDRIJF PIETER 
BLOMME , 2020) 

3.3 Woningstijlen 

 
 
Stijl 1 
Figuur 3.17 laat woningstijl 1 zien. Deze stijl 
is, zoals in figuur 3.16 te zien, door 19 
procent van de huurders en 
woningzoekenden van Woonpalet als 
voorkeursstijl aangegeven. Het merendeel 
van deze mensen wenst in een 
eengezinswoning te wonen. Ook wordt er 
veel aangegeven dat twee of drie 
slaapkamers in de woning gewenst zijn. De 
keuze voor woningstijl 1 wordt merendeels 
gedaan door mensen in de leeftijd 23 tot 54 
jaar oud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stijl 2  
Woningstijl 2 is in figuur 3.18 te zien. Figuur 
3.16 laat zien dat deze stijl door 16 procent 
van de huurders en woningzoekenden is 
gekozen. Vooral mensen die in een 
eengezinswoning wensen te wonen geven 
hun voorkeur aan woningstijl 2. Deze 
huurders en woningzoekenden wensen 
allemaal een woning met twee of meer 
slaapkamers. Stijl 2 wordt het meest 
gekozen door mensen in de leeftijd van 23 
tot 54 jaar oud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stijl 3  
Figuur 3.16 laat zien dat woningstijl 3, te 
zien in figuur 3.19, door 26 procent van de 
huurders en woningzoekenden als 
voorkeursstijl wordt aangegeven. 
Voornamelijk mensen die in een 
appartement of seniorenwoning wensen te 
wonen geven aan dat zij de voorkeur geven 
aan woningstijl 3. Het gaat veelal om 
mensen die ouder zijn dan 55 jaar. De 
meeste mensen die voor stijl 3 gaan 
wensen twee slaapkamers in de woning.  
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FIGUUR 3.22 WONINGSTIJL 6 (HET LAATSTE NIEUWS , 2016) 

FIGUUR 3.20 WONINGSTIJL 4 (UVM VASTGOED MAKELAARS, Z.D.)  

FIGUUR 3.21 WONINGSTIJL 5 (HOEKSTRA EN VAN ECK, Z.D.) 

FIGUUR 3.23 WONINGSTIJL 7 (OOZO.NL, Z.D.) 

Stijl 4  
Woningstijl 4 is in figuur 3.20 te zien. Deze 
woningstijl wordt, zoals figuur 3.16 laat 
zien, door 7 procent van de huurders en 
woningzoekenden van Woonpalet 
gekozen. Deze stijl wordt zowel gekozen 
door mensen die in een eengezinswoning, 
jongerenwoning, appartement als een 
seniorenwoning wensen te wonen. Ook bij 
deze stijl geven de meeste huurders en 
woningzoekenden de voorkeur aan een 
woning met twee slaapkamers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stijl 5  
Woningstijl 5, zoals in figuur 3.21 te zien, 
wordt door 2 procent van de huurders en 
woningzoekenden gekozen. Dit maakt dat 
woningstijl 5 het minst gekozen is. De 
huurders en woningzoekenden die voor 
woningstijl 5 kiezen, zijn van verschillende 
leeftijden en wensen in verschillende 
woningtypes te wonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stijl 6 
Een vijfde van de huurders en 
woningzoekenden geeft aan dat woningstijl 
6, zoals in figuur 3.22 te zien, de voorkeur 
heeft. Deze woningstijl wordt het meest 
gekozen door mensen die in een 
eengezinswoning of seniorenwoning 
wensen te wonen. Het gaat hierbij dan ook 
om een mix van mensen van allemaal 
verschillenden leeftijden. Het merendeel 
van deze mensen geeft aan twee 
slaapkamers in de woning te wensen, maar 
ook drie slaapkamers wordt door veel 
mensen gewaardeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stijl 7  
Woningstijl 7 is in figuur 3.23 te zien. Figuur 
3.16 laat zien dat 10 procent van de 
huurders en woningzoekenden van 
Woonpalet de voorkeur geeft aan deze 
woningstijl. Veel mensen die in een 
eengezinswoning willen wonen kiezen voor 
deze stijl. Deze stijl wordt ook gekozen door 
mensen die aangeven in een appartement 
of seniorenwoning te willen wonen. Het 
merendeel van de huurders en 
woningzoekenden die stijl 7 wensen geeft 
aan drie slaapkamers in de woning te 
wensen.   
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3.4 Conclusie  
 
Ee nge z ins wonina   
Een eengezinswoning wordt door 39 procent van de huurders en woningzoekenden gewenst. 
Deze mensen wensen veelal een woning met twee tot vier slaapkamers. Iets minder dan de 
helft van de huurders en woningzoekenden wenst 3 slaapkamers in de eengezinswoning.  
Opvallend is dat meer dan de helft van de huurders en woningzoekenden kiest voor de 
grootste (eengezins-)woning met de meeste slaapkamers en een zolder. Een kleinere 
eengezinswoning met zolder wordt door 31 procent gewenst en de kleinste woning zonder 
zolder wordt door 10 procent gewenst.  
Het grootste deel van de huurders en woningzoekenden die in een eengezinswoning wensen 
te wonen geeft aan bereid te zijn een huurprijs tussen de €650 en €749 per maand te willen 
betalen. Een derde geeft aan een bedrag tussen de €550 en €649 te willen betalen.  
 
Se niore nwoning   
Een seniorenwoning wordt door 26 procent van de huurders en woningzoekenden gewenst. 
De voornaamste reden waarom mensen in een seniorenwoning wensen te wonen is de 
mogelijkheid tot een gelijkvloerse woning. Het merendeel van de huurders en 
woningzoekenden die in een seniorenwoning wensen te wonen geven aan twee slaapkamers 
in de woning te willen.  
Een meerderheid van de huurders en woningzoekenden wenst een (senioren)appartement 
van 75 vierkant meter met twee slaapkamers en een kleine 30 procent wenst een 
seniorenwoning van 75 vierkante meter met twee slaapkamers, zonder zolder. Hierbij wordt 
aangegeven dat een gelijkvloerse woning belangrijk is.  
De meeste huurders en woningzoekenden wensen een seniorenwoning met een huurprijs 
tussen de €550 en €649 en tussen de €650 en €749.  
 
Appa r te me nt   
Een appartement met een lift wordt door 24 procent van de huurders en woningzoekenden 
gewenst en een appartement zonder een lift wordt door 2 procent gewenst. Het gaat hierbij 
om mensen die alleen of samen met een persoon samenwonen. De meeste van deze mensen 
wenst een appartement met twee of drie slaapkamers.  
Een kleine driekwart van de huurders en woningzoekenden wenst een appartement van 75 
vierkante meter met 2 slaapkamers. Een deel van de mensen geeft aan een groter 
appartement van bijvoorbeeld 100 vierkante meter of een derde slaapkamer te wensen.  
Ruim een derde van de huurders en woningzoekenden geeft aan een maandelijkse huurprijs 
tussen de €550 en €649 te willen betalen en ruim een kwart wil maandelijks €650 tot €749 
voor het gewenste appartement betalen.  
 
Huurders en woningzoekenden die in een appartementencomplex willen wonen is gevraagd 
of zij belang hebben bij een bewonerscommissie in het complex. Met 47 procent geeft het 
grootste deel van de respondenten aan misschien belang te hebben bij een 
bewonerscommissie. Het grootste deel van deze mensen heeft geen idee wat een 
bewonerscommissie kan doen. Daarnaast geeft ook een deel aan dat een 
bewonerscommissie de belangen van de huurders moet behartigen en vertegenwoordigen. 
Door 27 procent van de huurders en woningzoekenden wordt een bewonerscommissie wel 
gewenst. Deze mensen vinden een bewonerscommissie handig in de communicatie en 
informatieverstrekking. Ruim een kwart van de mensen geeft aan geen belang te hebben bij 
een bewonerscommissie. De meeste van deze mensen hebben geen behoefte aan een 
bewonerscommissie, maar ook het gebrek aan ervaring met een bewonerscommissie en het 
imago spelen mee.  
Huurders en woningzoekenden geven aan dat de bewonerscommissie de taak heeft om 
communicatie onderling en met Woonpalet te regelen. Daarnaast is het behartigen van de 
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belangen in een appartementencomplex, klaar staan voor elkaar en het controleren van de 
veiligheid een vaak benoemde taak die de bewonerscommissie uit zou voeren.  
 
J onge re nwoning   
Een jongerenwoning wordt door 5 procent van de huurders en woningzoekenden van 
Woonpalet gewenst. Een jongerenwoning bij Woonpalet is bestemd voor mensen tot en met 
22 jaar. De meeste huurders en woningzoekenden wensen twee slaapkamers in de 
jongerenwoning, maar ook een redelijk aantal geeft aan één slaapkamer te wensen. De ruime 
meerderheid van de mensen die in een jongerenwoning wenst te wonen geeft aan in een 
appartement van 75 vierkante meter met twee slaapkamers te willen wonen. De meeste 
mensen wensen een jongerenwoning met een maandelijkse huurprijs tussen €350 en €449.  
 
Ex tra  v oorz ie n inge n  
Een tweede toilet in de woning wordt door veel huurders en woningzoekenden gewenst en 
door enkel ook als noodzaak gezien. Een bad wordt door de meeste huurders niet in de woning 
gewenst. Slecht een klein deel geeft aan dat een bad een wens of noodzaak is.  
Extra voorzieningen in de keuken, zoals een aansluiting voor een vaatwasmachine, een 
aansluiting voor elektrisch koken en keuken inbouwapparatuur worden door veel huurders en 
woningzoekenden gewenst. Ook veel mensen geven aan dat deze voorzieningen een 
noodzaak zijn.  
Specifieke voorzieningen, zoals een verhoogd toilet, steunbeugels in de badkamer/toilet en 
gehandicaptenvoorzieningen, worden door veel mensen niet gewenst. De mensen die deze 
voorzieningen wel wensen zijn veelal 55 plus en wensen veelal in een appartement of 
seniorenwoning te wonen.  
 
De meeste huurders en woningzoekenden geven aan dat een zolder en/of serre in de woning 
niet nodig is. Wel zijn er meerdere mensen die aangeven dat een zolder en/of serre een wens 
is. Een energiezuinige woning daarentegen wordt door de meeste huurders en 
woningzoekenden gewenst of als noodzaak bevonden. Dit aspect vinden huurders en 
woningzoekenden dan ook (heel) belangrijk.  
Huurders en woningzoekenden die in een eengezinswoning wensen te wonen geven veelal 
aan een tuin bij de woning te wensen, terwijl mensen die in een appartement wensen te wonen 
een balkon wensen. Huurders en woningzoekenden die in een seniorenwoning wensen te 
wonen geven afwisselend aan een tuin of balkon te wensen.  
Een garage bij de woning wordt door de meeste huurders en woningzoekenden niet gewenst, 
maar ook een aantal geven wel aan dat een garage een wens is. Een eigen parkeerplaats 
wordt door huurders en woningzoekenden vaker gewenst.  
 
Wonings t i j l e n  
De woningstijl 3 wordt het vaakst als voorkeursstijl opgegeven. Dit appartementencomplex 
wordt het meest gekozen door mensen die in een appartement of seniorenwoning wensen te 
wonen. Ook woningstijl 6 wordt door veel huurders en woningzoekenden gekozen. Deze 
mensen wensen vaak in een eengezinswoning of seniorenwoning te wonen. Woningstijl 1 is 
veel gekozen door mensen die in een eengezinswoning wensen te wonen.   
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FIGUUR 4.1 WAT SPREEKT HET MEEST AAN IN DE WOONOMGEVING 

 

4. Wensen in de woonomgeving  
4.1 Voorzieningen in de woonomgeving  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk komen de woonwensen in de woonomgeving van huurders en 
woningzoekenden aan bod. Als eerste wordt er ingegaan op verschillende voorzieningen die 
in de woonomgeving worden gewenst. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin huurders 
en woningzoekenden een voorzieningen belangrijk vinden. Vervolgens komt de ideale 
woonomgeving aan bod door middel van de keuzes van huurders en woningzoekenden met 
behulp van afbeeldingen te onderbouwen.  
 
Figuur 4.1 laat zien dat 40 procent van de huurders en woningzoekenden aangeeft het heel 
belangrijk te vinden dat er winkels voor de dagelijkse boodschappen in de woonomgeving 
aanwezig zijn. Iets meer dan 40 procent geeft aan dit belangrijk te vinden. Een kleinere groep, 
van 17 procent, geeft aan dat zij neutraal staan tegenover winkels voor dagelijkse 
boodschappen in de woonomgeving en 2 procent geeft aan dat dit voor hen niet belangrijk is.  
 
Openbaar vervoer in de woonomgeving wordt door een kwart van de huurders en 
woningzoekenden heel belangrijk bevonden. 35 procent vindt het belangrijk dat er 
openbaarvoervoer in de woonomgeving aanwezig is en 31 procent staat hier neutraal 
tegenover. Slechts 7 procent van de huurders en woningzoekenden geeft aan openbaar 
vervoer niet belangrijk te vinden en 3 procent vindt openbaar vervoer helemaal niet belangrijk.  
 
Voorzieningen voor kinderen wordt door 27 procent van de huurder en woningzoekenden in 
de woonwensen enquête helemaal niet belangrijk gevonden en nog eens 27 procent geeft aan 
dat deze voorzieningen niet belangrijk zijn. Een klein kwart geeft aan neutraal tegenover 
voorzieningen voor kinderen te staan. Tot slot geeft 11 procent aan dat voorzieningen voor 
kinderen belangrijk zijn en nog eens 11 procent vindt voorzieningen voor deze groep heel 
belangrijk.  
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Van de huurders en woningzoekenden geeft 5 procent aan dat zij horecavoorzieningen, zoals 
restaurants en cafés, heel belangrijk vinden in de woonomgeving. Een vijfde geeft aan deze 
voorzieningen belangrijk te vinden. 41 procent van de huurders en woningzoekenden geeft 
aan neutraal tegenover horecavoorzieningen te staan en 21 procent vindt deze voorzieningen 
niet belangrijk. De horecavoorzieningen worden door 13 procent helemaal niet belangrijk 
gevonden.  
 
In figuur 4.1 is te zien dat 23 procent van de huurders en woningzoekenden van Woonpalet 
culturele voorzieningen, zoals bioscoop, museum en theater, niet belangrijk vindt in de 
woonomgeving en 9 procent vindt deze voorzieningen helemaal niet belangrijk. 40 procent van 
de respondenten geeft aan neutraal tegenover deze voorzieningen te staan. De culturele 
voorzieningen worden door 23 procent als belangrijk ervaren en 6 procent vindt dit heel 
belangrijk.   
 
Niet-dagelijkse voorzieningen, zoals modewinkels, boerenwinkels en speelgoedwinkels, wordt 
door 7 procent van de huurders en woningzoekenden als heel belangrijk ervaren en 21 procent 
geeft aan dat zij deze voorzieningen belangrijk vinden in de woonomgeving. 44 procent van 
de huurders en woningzoekenden staat neutraal tegenover de niet-dagelijkse voorzieningen 
en 20 procent geeft aan dat deze voorzieningen voor hen niet belangrijk zijn. Tot slot geeft 8 
procent aan dat niet-dagelijkse voorzieningen voor hen helemaal niet belangrijk zijn.  
 
Sportvoorzieningen, zoals sportverenigingen, een sportschool of zwembad, wordt door 11 
procent van de huurders en woningzoekenden heel belangrijk gevonden in een 
woonomgeving en 28 procent geeft aan dat sportvoorzieningen belangrijk voor hen zijn. Met 
37 procent geeft de grootste groep huurders en woningzoekenden aan neutraal tegenover 
sportvoorzieningen te staan. Sportvoorzieningen worden door 15 procent van de huurders en 
woningzoekenden niet belangrijk gevonden en 10 procent geeft aan dat sportvoorzieningen in 
de woonomgeving helemaal niet belangrijk zijn.  
 
Het merendeel van de huurders en woningzoekenden van Woonpalet geeft aan dat 
zorgvoorzieningen in de woonomgeving belangrijk voor hen zijn. In figuur 4.1 is te zien dat 36 
procent zorgvoorzieningen, zoals huisarts of apotheek, heel belangrijk vindt en 43 procent 
vindt deze voorzieningen belangrijk. 18 procent van de respondenten geeft aan neutraal 
tegenover zorgvoorzieningen te staan. Een klein deel, van 2 procent geeft aan 
zorgvoorzieningen niet belangrijk te vinden en slechts 1 procent geeft aan deze voorzieningen 
helemaal niet belangrijk te vinden.  
 
Een ontmoetingsplaats, zoals een wijk- of buurtcentrum, in de woonomgeving wordt door 8 
procent van de huurders en woningzoekenden helemaal niet belangrijk gevonden. 15 procent 
van de respondenten geeft aan dat een ontmoetingsplaats niet belangrijk is en 37 procent 
staat neutraal tegenover een ontmoetingsplaats in de woonomgeving. Een 29 procent van de 
huurders en woningzoekenden geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat er een 
ontmoetingsplaats in de woonomgeving aanwezig is en 12 procent vindt dit heel belangrijk.  
 
Figuur 4.1 laat zien dat de meeste huurders en woningzoekenden van Woonpalet recreatieve 
voorzieningen, zoals een bos, park of strand, belangrijk vinden. Met 43 procent worden deze 
voorzieningen belangrijk bevonden en 31 procent vindt deze voorzieningen heel belangrijk. 
Een vijfde van de respondenten geeft aan neutraal tegenover recreatieve voorzieningen te 
staan. Een aanzienlijk kleiner deel, van 3 procent, geeft aan dat zij recreatieve voorzieningen 
niet belangrijk vinden en slechts 2 procent vindt dit helemaal niet belangrijk.  
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Figuur 4.1 laat zien dat 34 procent van de huurders en woningzoekenden van Woonpalet 
sociale cohesie heel belangrijk vindt en 45 procent vindt sociale cohesie belangrijk. Een 16 
procent van de respondenten geeft aan neutraal tegenover sociale cohesie in de 
woonomgeving te staan. Een kleine minderheid, van 4 procent, geeft aan sociale cohesie niet 
belangrijk te vinden en 2 procent vindt dit 
helemaal niet belangrijk.  
Het contact met buurtbewoners dat huurders 
en woningzoekenden wensen staat in figuur 
4.2 weergegeven. De meerderheid, van 44 
procent, geeft aan de voorkeur te hebben om 
de buurtbewoners gedag zeggen en contact 
te hebben als dat nodig is. Regelmatig een 
praatje met buurtbewoners wordt door 42 
procent van de huurders en 
woningzoekenden gewenst. 7 procent wenst 
regelmatig samen met buurtbewoners 
activiteiten te organiseren en 3 procent zou 
graag dagelijks contact willen met 
buurtbewoners. Tot slot geeft 4 procent aan 
weinig contact met buurtbewoners te wensen.  
 
Parkeergelegenheden in de buurt wordt door de meeste huurders en woningzoekenden 
belangrijk gevonden. Figuur 4.1 laat zien dat 40 procent van de respondenten aangeeft dat zij 
parkeergelegenheden in de buurt heel belangrijk vinden en 45 procent vindt 
parkeergelegenheden heel belangrijk. 12 procent geeft aan dat zij neutraal tegenover 
parkeergelegenheden in de buurt staan en 3 procent vindt dit niet belangrijk. Slechts 1 procent 
van de huurders en woningzoekenden geeft aan dat parkeergelegenheden helemaal niet 
belangrijk zijn.  
 
Een kwart van de huurders en woningzoekenden geeft aan dat zij een autoluwe buurt 
belangrijk vinden en 9 procent vindt dit heel belangrijk. Iets minder dan de helft van de huurders 
en woningzoekenden geeft aan neutraal tegenover een autoluwe buurt te staan. 13 procent 
van de respondenten vindt een autoluwe buurt niet belangrijk en 6 procent vindt dit helemaal 
niet belangrijk.  
 
Energiezuinige, duurzame voorzieningen in de woonomgeving wordt door huurders en 
woningzoekenden veelal belangrijk gevonden. In figuur 4.1 is te zien dat 40 procent van de 
respondenten aangeeft dat zij energiezuinige of duurzame voorzieningen in de woonomgeving 
belangrijk vinden en 37 procent vindt deze voorzieningen heel belangrijk. Een vijfde van de 
respondenten staat neutraal tegenover energiezuinige of duurzame voorzieningen. Een kleine 
2 procent geeft aan dat deze voorzieningen niet belangrijk zijn en 1 procent vindt deze 
voorzieningen helemaal niet belangrijk.  
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De uitstraling en het imago van de buurt wordt, zoals in figuur 4.1 te zien, door 3 procent van 
de huurders en woningzoekenden niet belangrijk gevonden en 1 procent geeft aan dat de 
uitstraling en het imago van de buurt helemaal niet belangrijk is. 18 procent van de 
respondenten geeft aan dat zij neutraal tegenover de uitstraling en het imago van de buurt 
staan. Meer dan de helft, met 52 procent, geeft aan dat de uitstraling en het imago van de 
buurt belangrijk is en 27 procent vindt dit heel belangrijk.  
Uit de telefonische interviews, te zien in bijlage 3, is gebleken dat huurders en 
woningzoekenden de woonomgeving belangrijk vinden. Deze respondenten willen concessies 
doen aan de gewenste woning als deze in de juiste buurt staat in plaats van een perfecte 
woning in een minder gewilde buurt.   
 
In de woonwensen enquête hebben huurders en woningzoekenden de mogelijkheid gekregen 
om voorkeurswijken in Zeewolde aan te geven. Hierbij hebben respondenten meerdere wijken 
in Zeewolde aan kunnen geven. Figuur 4.3 laat zien dat de meeste mensen de voorkeur geven 
aan het centrum van Zeewolde. Ook de Polderwijk is een zeer gewilde wijk om te wonen.  
Veel mensen jonger dan 22 jaar en mensen die 55 jaar of ouder zijn geven aan in het centrum 
van Zeewolde te willen wonen. In de Polderwijk daarentegen willen meer mensen tussen de 
23 en 54 jaar wonen. De mensen die in de Polderwijk wensen te wonen geven ook vaker aan 
in een eengezinswoning te willen wonen.  
De wijk Zuid wordt door een kleine 200 huurders en woningzoekenden als voorkeur 
opgegeven en Horsterveld wordt door ruim 150 mensen gewenst. Tot slot geeft iets meer dan 
de helft van de huurders en woningzoekenden de voorkeur aan de wijk Noord.  
 

 
FIGUUR 4.3 VOORKEUR VOOR WIJKEN IN ZEEWOLDE 
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4.2 De ideale woonomgeving 
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VrijheidFiguur 4.4 De ideale woonomgeving  

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de gewenste woonomgeving van de huurders en 
woningzoekenden bij Woonpalet. Om de voorkeur van de gewenste ideale woonomgeving te 
onderbouwen zijn 12 afbeeldingen inclusief omschrijving weergegeven. 
  

§ De woonomgeving ‘Allure’ staat voor: bijzonder en prestige. 
§ De woonomgeving ‘Authentiek’ staat voor: historie en de eigen identiteit. 
§ De woonomgeving ‘Dynamisch’ staat voor: altijd wat te doen, nieuwe dingen beleven 

en ontmoeten. 
§ De woonomgeving ‘Geborgen’ staat voor: voorzieningen dichtbij en zorg dichtbij als 

het nodig is. 
§ De woonomgeving ‘Gezellig’ staat voor: een echte gemeenschap, ons-kent-ons en 

saamhorigheid. 
§ De woonomgeving ‘Individueel’ staat voor: een echte eigen plek en een zelf 

vormgegeven woning. 
§ De woonomgeving ‘Interesse’ staat voor: samen met gelijkgestemden en 

betrokkenheid. 
§ De woonomgeving ‘Levendig’ staat voor: gezelligheid, niet te druk en ruimte voor 

privacy. 
§ De woonomgeving ‘Overtuiging’ staat voor: duurzaamheid en betrokken bij de 

omgeving en elkaar. 
§ De woonomgeving ‘Praktisch’ staat voor: goed bereikbaar met voorzieningen dichtbij 

en privacy. 
§ De woonomgeving ‘Veilig’ staat voor: kindvriendelijk en groen. 
§ De woonomgeving ‘Vrijheid’ staat voor: midden in het landschap, ruimte en groen. 
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Figuur 4.4 geeft de keuzes van huurders en 
woningzoekenden over de ideale 
woonomgeving weer. De woonomgeving 
‘levendig’, zoals in figuur 4.5 te zien wordt 
door 22 procent van de huurders en 
woningzoekenden als voorkeur 
aangegeven. Deze huurders en 
woningzoekenden zijn van alle leeftijden en 
kiezen voor zowel een eengezinswoning 
als een seniorenwoning, appartement en 
jongerenwoning.  
 
 
 
 
De woonomgeving ‘praktisch’, zoals in 
figuur 4.6 te zien wordt door 15 procent van 
de huurders en woningzoekenden 
gekozen. Meer dan de helft van de 
huurders en woningzoekenden die 
gekozen hebben voor deze woonomgeving 
zijn 55 jaar of ouder. Veel van deze mensen 
geven aan in een appartement te willen 
wonen, al worden de andere woningtypes 
ook vertegenwoordigd. Van de mensen die 
voor de woonomgeving ‘praktisch’ kiezen 
geven veel aan dat zij de voorkeur geven 
aan woningstijl 3, zoals in hoofdstuk 3.3 is 
te zien.  
 
 
 
Figuur 4.7 laat de woonomgeving 
‘geborgen’ zien. Deze woonomgeving is 
door 19 procent van de huurders en 
woningzoekenden als voorkeur gekozen. 
Het gaat hierbij met name om mensen 
ouder dan 55 jaar. Deze mensen geven 
aan bij voorkeur in een appartement of 
seniorenwoning te willen wonen en de 
meeste van deze mensen kiest voor 
woningstijl 3 als de gewenste woning.  
 
 
 
 
 
 
  

FIGUUR 4.7 WOONOMGEVING ‘GEBORGEN’ (WOONZORG NEDERLAND , 
2020) 

FIGUUR 4.6 WOONOMGEVING ‘PRAKTISCH’ (SMIT'S BOUWBEDRIJF 
BV, 2016) 

FIGUUR 4.5 WOONOMGEVING ‘LEVENDIG’ (SOETKEES, 2017) 
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Een tiende van de huurders en 
woningzoekenden geeft aan de voorkeur te 
hebben voor de woonomgeving ‘vrijheid’, te 
zien in figuur 4.8. De meerderheid van de 
mensen die voor deze woonomgeving kiest 
is in de leeftijdsgroep 23-54 jaar. Deze 
mensen geven voornamelijk aan in een 
eengezinswoning te willen wonen en ook 
een seniorenwoning wordt regelmatig 
gewenst. Van de huurders en 
woningzoekenden die voor de 
woonomgeving ‘vrijheid’ kiest, geeft het 
grootste deel aan dat zij in een woning 
gelijk aan woningstijl 6 wensen te wonen. 
Ook woningstijl 2 wordt regelmatig 
gewenst.  
 
De woonomgeving ‘veilig’, te zien in figuur 
4.9, wordt door 9 procent van de huurders 
en woningzoekenden als voorkeur 
opgegeven. Het gaat hier veelal om 
mensen in de leeftijdsgroep 23-54 jaar en 
een groot deel van deze mensen geeft ook 
aan kinderen te hebben. Het merendeel 
van deze mensen wenst in een 
eengezinswoning te wonen en woningstijl 1 
is door de meeste van deze huurders en 
woningzoekenden gekozen.  
 
Figuur 4.4 laat zien dat 5 procent van de 
huurders en woningzoekenden van 
Woonpalet de voorkeur geeft aan de 
woonomgeving ‘dynamisch’, te zien in 
figuur 4.10. Huurders en woningzoekenden 
van alles leeftijden geven de voorkeur aan 
deze woonomgeving. Er is geen verband 
zichtbaar tussen de woonomgeving 
dynamisch en de verschillende 
woningstijlen.   
 
 
 
Ook de woonomgeving ‘gezellig’, te zien in 
figuur 4.11 is door 5 procent van de 
huurders en woningzoekenden gekozen. 
Huurders en woningzoekenden uit alle 
leeftijdsgroepen geven aan een voorkeur te 
hebben voor deze woonomgeving. Het 
grootste deel geeft aan in een 
eengezinswoning te willen wonen.  
 
  

FIGUUR 4.11 WOONOMGEVING ‘GEZELLIG’ (BRABANTS DAGBLAD, 
2018) 

FIGUUR 4.10 WOONOMGEVING ‘DYNAMISCH’ (VERMEER, 2019) 

FIGUUR 4.9 WOONOMGEVING ‘VEILIG’ (CREATIVE COMMONS CC0, 
2017) 

FIGUUR 4.8 WOONOMGEVING ‘VRIJHEID’ (GEMEENTE VEENENDAAL, 
Z.D.) 



 30 

Net als de woonomgeving ‘dynamisch’ en 
‘gezellig’, wordt ook de woonomgeving 
‘overtuiging’, te zien in figuur 4.12, door 5 
procent van de huurders en 
woningzoekenden als voorkeur gegeven. 
Meer dan de helft van deze mensen is 
ouder dan 55 jaar en kiezen het meest voor 
een eengezins- of seniorenwoning. Deze 
mensen kiezen zichtbaar vaker voor 
woningstijl 6, als de gewenste woning.  
 
De woonomgeving ‘individueel’, te zien in 
figuur 4.13, is door 4 procent van de 
huurders en woningzoekenden gekozen. 
Meer dan de helft van deze mensen geeft 
aan jonger te zijn dan 54 jaar. De meeste 
mensen die voor deze woonomgeving 
hebben gekozen wensen in een 
eengezinswoning te wonen.  
 
 
 
Figuur 4.4 laat zien dat de woonomgeving 
‘Interesse’, te zien in figuur 4.14, door 3 
procent van de huurders en 
woningzoekenden is gekozen. Het gaat 
hierbij met name om één- of tweepersoons-
huishoudens die in een eengezinswoning 
of seniorenwoning wensen te wonen. De 
meeste mensen zijn tussen de 55 en 74 
jaar oud. 
 
 
 
De woonomgeving ‘authentiek’, in figuur 
4.15 te zien, is door 2 procent van de 
huurders en woningzoekenden als 
voorkeur opgegeven. Uit de woonwensen 
enquête zijn geen verbanden te zien tussen 
deze woonomgeving en de woningtypes of 
leeftijden van de huurders en 
woningzoekenden. 
 
 
 
 
Tot slot is de woonomgeving ‘allure’, te zien 
in figuur 4.16, door de huurders en 
woningzoekenden het minst gekozen. Ook 
bij deze woonomgeving zijn geen 
verbanden zichtbaar tussen deze 
woonomgeving en de woningtypes of 
leeftijden van de huurders en 
woningzoekenden.  

FIGUUR 4.12 WOONOMGEVING ‘OVERTUIGING’ (BUILTING COMUNITY , 
2013) 

FIGUUR 4.13 WOONOMGEVING ‘INDIVIDUEEL’ (01 ARCHITECTEN 
ENSCHEDE , 2020) 

FIGUUR 4.16 WOONOMGEVING ‘ALLURE’ (PURE LUXE, 2018) 

FIGUUR 4.15 WOONOMGEVING ‘AUTHENTIEK’ (HOTELSPECIALS , 2020)  

FIGUUR 4.14 WOONOMGEVING ‘INTERESSE’ (MOESTUIN LEYDUIN, 
2019) 
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4.3 Conclusie  
Huurders en woningzoekenden van Woonpalet geven aan dat zij winkels voor dagelijkse 
boodschappen belangrijk vinden in de woonomgeving. Ook openbaar vervoer, 
zorgvoorzieningen, ontmoetingsplaatsen, recreatievoorzieningen, parkeergelegenheden en 
energiezuinige/ duurzame voorzieningen moeten volgens veel huurders en woningzoekenden 
in de woonomgeving aanwezig zijn. Sociale cohesie is ook een gewenst aspect in de 
woonomgeving. Huurders en woningzoekenden geven aan dat zij in het contact met 
buurtbewoners graag regelmatig een praatje maken of gedag zeggen en contact als dit nodig 
is.  
Veel huurders en woningzoekenden geven ook aan dat de uitstraling en imago van de 
woonomgeving belangrijk is. De meeste huurders en woningzoekenden geven aan in het 
centrum van Zeewolde en de Polderwijk te willen wonen. Huurders en woningzoekenden 
geven ook aan dat er concessies aan de gewenste woning kan worden gedaan als deze in de 
juiste woonomgeving staat.  
Huurders en woningzoekenden geven ook aan dat er meerdere voorzieningen minder 
belangrijk zijn. Voorzieningen voor kinderen, horecavoorzieningen, culturele voorzieningen, 
niet-dagelijkse voorzieningen, sportvoorzieningen en een autoluwe buurt wordt door huurders 
en woningzoekenden minder belangrijk gevonden.  
 
 
De door huurders en woningzoekenden meest gekozen woonomgeving is de woonomgeving 
‘levendig’. Deze woonomgeving is gekozen door mensen van verschillenden leeftijden en 
mensen die verschillende voorkeuren hebben in woningtypes. De woonomgevingen 
‘geborgen’ en ‘praktisch’ zijn beide veel gekozen door mensen die 55 jaar en ouder zijn en in 
een appartement wensen te wonen. De woonomgeving ‘geborgen’ is ook veel door mensen 
gekozen die in een seniorenwoning wensen te wonen. De woonomgevingen ‘vrijheid’ en 
‘veiligheid’ zijn daarentegen woonomgevingen die veel zijn gekozen door mensen tussen de 
23 en 54 jaar zijn en in een eengezinswoning wensen te woning.  
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5. Communicatie 
5.1 Communicatie naar huurders en woningzoekenden 
 
Communicatie naar huurders en woningzoekenden is belangrijk om het aanbod en verhuur 
van woningen goed te laten verlopen. In dit hoofdstuk worden verschillende 
communicatiemiddelen tussen Woonpalet, huurders en woningzoekenden besproken. Hierbij 
wordt meegenomen aan welke communicatiemiddelen huurders en woningzoekenden de 
voorkeur geven, hoe tevreden zij hiermee zijn en wat zij aan de communicatie van Woonpalet 
willen verbeteren.  
 
Huurders en woningzoekenden van Woonpalet 
hebben in de woonwensen enquête aan kunnen 
geven welke communicatiemiddelen zij 
gebruiken in de communicatie met Woonpalet. 
Figuur 5.1 laat zien dat hebt merendeel 
aangeeft gebruik te maken van de E-mail in het 
contact met Woonpalet. Ook telefonisch contact 
en contact via de website van Woonpalet wordt 
regelmatig gebruikt. Een kleinere groep geeft 
aan persoonlijk contact te hebben met 
medewerkers van Woonpalet op het kantoor. 
Slechts enkele mensen geven aan gebruik te 
maken van de sociale media van Woonpalet om 
via deze weg contact op te nemen.  
 

Figuur 5.2 geeft de communicatiemiddelen 
weer die huurders en woningzoekenden als 
voorkeur hebben. Iets minder dan de helft 
van de huurders en woningzoekenden 
geeft aan de voorkeur te hebben om via de 
mail contact te leggen met Woonpalet. Een 
klein kwart neemt liever telefonisch contact 
op met Woonpalet. Een ruime meerderheid 
van de mensen die aangeeft bij voorkeur 
telefonisch contact op te nemen met 
Woonpalet is huurder bij Woonpalet. 
Persoonlijk contact op het kantoor van 
Woonpalet wordt door 16 procent het 
prettigst ervaren en 12 procent van de 
huurders en woningzoekenden 

communiceert bij voorkeur via de website van Woonpalet. Het merendeel van de 
respondenten die aangeeft bij voorkeur gebruik te maken van de website van Woonpalet is 
woningzoekende. Slechts één huurder of woningzoekende geeft aan de voorkeur te hebben 
bij het gebruik van sociale media om contact met Woonpalet te leggen.  
 
De communicatie van Woonpalet naar huurders en woningzoekenden krijgt gemiddeld het 
cijfer 7,4. Zowel de huurders als de woningzoekenden geven om en nabij hetzelfde 
gemiddelde cijfer. De mensen die de voorkeur geven om via de e-mail contact te leggen met 
Woonpalet waarderen dit gemiddeld met een 7,3. Zowel het telefonische contact als het 
persoonlijke contact op het kantoor van Woonpalet worden met een gemiddelde van 7,6 
gewaardeerd. Het contact via de Website krijgt van de huurders en woningzoekenden een 
gemiddelde van 7,3.   
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De tevredenheid over de communicatie van Woonpalet naar huurders en woningzoekenden 
is in figuur 5.3 weergegeven. Met 47 procent geeft iets minder dan de helft van de huurders 
en woningzoekenden aan tevreden te zijn met de communicatie van Woonpalet. Een 30 
procent van de huurders en woningzoekenden 
staat neutraal tegenover de communicatie. Het 
gaat hierbij met name om de woningzoekenden. 
Met 12 procent geven, voornamelijk huurders, 
aan zeer tevreden te zijn met de communicatie 
van Woonpalet. Een kleine 2 procent geeft aan 
ontevreden te zijn en 3 procent is zeer 
ontevreden met de communicatie. Tot slot geeft 
6 procent van de huurders en 
woningzoekenden aan geen mening te hebben 
over de communicatie. De meeste mensen die 
aangeven geen mening te hebben over de 
communicatie zijn woningzoekenden die 
aangeven weinig tot geen contact te hebben 
gehad met Woonpalet.  
 
Huurders en woningzoekenden is in het woonwensenonderzoek gevraagd wat zij aan de 
communicatie van Woonpalet willen verbeteren. Zowel de huurders als de woningzoekenden 
geven hierin veelal dezelfde antwoorden. Opvallend hierin is dat de meeste huurders en 
woningzoekenden geen aanpassingen wensen of geen aanpassing weten. Meerdere 
woningzoekenden geven daarbij wel aan dat er tot op heden nog weinig contact is geweest 
met Woonpalet. Huurders en woningzoekenden die wel een verbetering wensen geven aan 
dat een uitbereiding van de openingstijden wenselijk is. Daarnaast geven huurders en 
woningzoekenden ook aan snellere reacties of beantwoording te wensen. Deze bevindingen 
zijn in een in 2019 uitgevoerde leefbaarheidsmonitor ook naar voren gekomen (Van Dalfsen, 
2020). Meerdere woningzoekenden geven als verbeterpunt aan meer informatie en/of 
duidelijkheid te wensen over zaken, zoals wachtlijsten, prognoses, hulpmiddelen voor 
ouderen. Hierbij wordt door enkele woningzoekenden aangegeven dat deze informatie op de 
website van Woonpalet zou kunnen worden vermeld.  
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5.2 Informatieverstrekking aan huurders en woningzoekenden 
 
Figuur 5.4 laat zien dat het 
merendeel van de huurders en 
woningzoekenden van 
Woonpalet informatie opvraagt op 
de website van Woonpalet. Het 
bewonersblad, dat meerdere 
malen per jaar naar huurders 
wordt verzonden, wordt ook door 
een groep huurders 
gewaardeerd. Sociale media, 
telefonisch en de jaarkrant 
worden door huurder en 
woningzoekenden minder vaak 
gebruikt om informatie te halen.  
Zowel huurders als 
woningzoekenden geven 
verscheidenen opmerkingen over de bruikbaarheid van de website van Woonpalet. De andere 
mediums komen in mindere mate voor. Meerdere woningzoekenden geeft aan dat de ‘oude 
website’ meer informatie bevatte en zij zouden graag meer informatie terug willen zien op de 
vernieuwde versie van de website. Ook geven enkel woningzoekenden aan meer duidelijkheid 
en overzichtelijkheid te wensen op de website. Huurders zijn verdeeld positief over de 
vernieuwde website. Enkele huurders geven wel aan dat de nieuwe website ‘moeilijker’ is en 
het is ‘wat meer zoeken’ om de juiste informatie te vinden.  
 
Huurders en woningzoekenden waarderen de informatieverstrekking via de verschillende 
mediums gemiddeld met een 7,4. Huurders zijn daarin, met een gemiddeld cijfer van 7,6, iets 
positiever dat woningzoekenden, die gemiddeld een 7,3 geven.  
 

5.3 Conclusie  
Huurders en woningzoekenden maken het meest gebruik van e-mail in het contact met 
Woonpalet. Iets minder dan de helft van de huurders en woningzoekenden geeft dan ook aan 
dat contact via e-mail de voorkeur heeft. Ook de website en telefoon worden geregeld gebruikt 
in het contact met Woonpalet. Sociale media wordt relatief weinig gebruikt in het contact met 
Woonpalet.  
Huurders en woningzoekenden waarderen het contact met Woonpalet gemiddeld met een 7,4. 
Mensen die de voorkeur geven aan persoonlijk contact of contact via de telefoon zijn 
overwegend positiever in het gemiddelde cijfer dan mensen die de voorkeur geven aan contact 
via e-mail of de website.  
 
De meeste huurders en woningzoekenden wensen geen aanpassingen aan de communicatie 
met Woonpalet. De mensen die wel aanpassingen wensen geven aan dat zij een snellere 
reactie of beantwoording op een vraag wensen. Daarnaast wordt ook meer informatie en/of 
duidelijkheid over verschillende onderwerpen, zoals wachtlijsten, prognoses en hulpmiddelen, 
gewenst.  
 
Het grootste deel van de huurders en woningzoekenden raadplegen de website van 
Woonpalet als zij informatie nodig hebben. Huurders en woningzoekenden geven aan meer 
informatie op de website terug te willen zien. Ook wordt er meer duidelijkheid en 
overzichtelijkheid van de website gewenst.  
Het bewonersblad, Bewonerspalet, wordt door huurders regelmatig gelezen. Huurders en 
woningzoekenden waarderen de informatieverstrekking van Woonpalet met een 7,4. Hierin 
zijn huurders gemiddeld iets positiever dan woningzoekenden.   
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6. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het woonwensenonderzoek 
besproken. De woonwensen zijn aan de hand van de belangrijkste 
aspecten aan de gewenste de huurwoning beschreven.  
  
Be la ngr i j k e  a s pe c te n  in  de  woning  
Huurders en woningzoekenden van Woonpalet hebben in het 
woonwensenonderzoek aangegeven welke aspecten van de woning 
zij het belangrijkst vinden. Figuur 6.1 geeft de volgorde weer waarop de 
huurders en woningzoekenden aangeven deze aspecten belangrijk te 
vinden.  
 
(huur )pr i j s   
De huurprijs wordt door huurders en woningzoekenden gezien als 
belangrijkste aspect van de gewenste woning. Afhankelijk van het 
woningtype worden er verschillende huurprijzen aangegeven. 
Huurders en woningzoekenden die in een eengezinswoning wensen te 
wonen geven aan bereid te zijn maandelijks de meeste huur te betalen 
voor de gewenste woning. Mensen die in een jongerenwoning wensen te wonen 
geven de laagste maandelijkse huur op.  
 
Tuin  o f  ba lk on  
Een tuin en/of balkon wordt door huurders en woningzoekenden ook 
als belangrijk ervaren. Bij een appartement wordt een balkon gewenst 
en bij een eengezinswoning een ruime tuin. Mensen die in een 
seniorenwoning wensen te wonen geven wisselend aan een balkon of een 
tuin te wensen. Uit telefonische interviews is gebleken dat een tuin bij 
seniorenwoningen gewenst is, mist deze onderhoudsvriendelijk is met het 
oog op de toekomst. Ook mensen met kinderen wensen in de huidige 
levensfase een woning met een (ruime) tuin.   
 
Loc a t ie /buur t  
De locatie en buurt van de woning is voor huurders en woningzoekenden 
een belangrijk aspect in de keuze van een gewenste woning. Het 
grootste deel van de huurders en woningzoekenden geeft aan een 
woning te wensen in het centrum van Zeewolde. Ook de Polderwijk 
is een wijk waar veel mensen de voorkeur aan geven.  
Uit de telefonische interviews is gebleken dat huurders en 
woningzoekenden de woonomgeving belangrijk vinden. Hierbij doen 
alle respondenten concessies aan de gewenste woning als deze in  
de juiste buurt staat, in plaats van een perfecte woning in een minder 
gewilde buurt.  
 
Ene rg ie zu in ighe id  
Energiezuinigheid zowel in de woning als in de woonomgeving wordt  
door huurders en woningzoekenden als (heel) belangrijk gevonden. 
Veel huurders en woningzoekenden geven dan ook aan dat een 
energiezuinige woning en zonnepanelen op de woning een wens en/of 
noodzaak is.  
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Ty pe  woning   
Het type woning is voor huurders en woningzoekenden ook een aspect dat zij als belangrijk 
ervaren. Figuur 6.2 laat zien dat de woonwensen van huurders en woningzoekenden in het 
woonwensenonderzoek verschillen van de huidige woningvoorraad van Woonpalet. Twee 
woningtypes springen hier zichtbaar bovenuit. Ruim 60 procent van de huidige 
woningvoorraad van Woonpalet is op dit moment een eengezinswoning. In het 
woonwensenonderzoek wordt echter zichtbaar dat minder dan 40 procent van de 
respondenten een eengezinswoning wenst. Bij de seniorenwoning is dit andersom. In het 
woonwensenonderzoek geeft 26 procent aan graag in een seniorenwoning te willen wonen. 
Echter beschikt Woonpalet over ruim 4 procent van dit woningtype. Hier is dus een groot 
verschil zichtbaar in de vraag en het aanbod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onde rhouds v r ie nde l i j k he id   
Een onderhoudsvriendelijke woning is een onderwerp dat na het type woning ook belangrijk 
wordt gevonden. Uit het woonwensenonderzoek blijft niet waarom mensen het belangrijk 
vinden om voor een onderhoudsvriendelijke woning te kiezen.  
 
Aa nta l  k a me rs   
Afhankelijk van het woningtype wensen mensen een verschillend aantal kamers in de woning. 
Zo wensen huurders en woningzoekenden meer slaapkamers in een eengezinswoning dan in 
een jongerenwoning of seniorenwoning. Toch wensen de meeste mensen een woning met 
twee of meer slaapkamers.  
 
Le v e ns loopbe s te ndighe id   
Voor veel mensen is een levensloopbestendige woning een belangrijk aspect, al is dit niet het 
allerbelangrijkst. Mensen die in een seniorenwoning wensen te wonen geven aan dat zij een 
gelijkvloerse woning wensen. Hierdoor kan er langer in de woning gewoond worden, mocht er 
sprake zijn van een mindere gezondheid/mobiliteit.  
Uit telefonische interviews bleek dat mensen voor een woning kiezen die past bij de fase van 
hun leven, maar daarbij ook denken aan de toekomst. Zo hebben mensen met kinderen meer 
behoefte aan ruimte, zowel binnen als buiten. Echter wordt een tuin en veel ruimte in de loop 
der tijd niet (meer) gewenst. Een woning waar met twee personen kan worden gewoond, maar 
waar na overlijden een van beide bewoners de woning toch kan worden behouden, is zeer 
gewenst.     

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Eengezinswoning

Appartement met lift

Appartement zonder lift

Seniorenwoning

Jongerwoning

Anders

Huidige woningvoorraad en woonwens

Huidige woningvoorraad Woonwens
FIGUUR 6.2 HUIDIGE WONINGVOORRAAD TEGENOVER DE WOONWENS 



 37 

I nde l ing  v a n  de  woning   
De indeling van de woning is voor huurders en woningzoekenden niet het belangrijkste aspect 
in de woning. In de telefonische interviews geven huurders en woningzoekenden aan dat de 
woonkamer de belangrijkste ruimte in de woning is, waar geen concessies aan kunnen worden 
gedaan. De grootte van een zolder of slaapkamers kunnen daarentegen wel concessies aan 
worden gedaan.  
De indeling van de woning zou door middel van rondetafelgesprekken met huurders en 
woningzoekenden besproken worden. Doordat deze rondetafelgesprekken niet zijn gehouden, 
kunnen er geen uitgebreide conclusies getrokken worden met betrekking tot de indeling van 
de woning.  
 
Groot te  v a n  de  wonin g   
De wens van huurders en woningzoekenden met betrekking tot de grootte van de woning 
verschilt per woningtype. De meeste mensen die een eengezinswoning wensen kiezen voor 
een woning van 110 vierkante meter met drie slaapkamers en een zolder. Een appartement 
van 75 vierkante meter met twee slaapkamers wordt door mensen gekozen die in een 
appartement, seniorenwoning of jongerenwoning wensen te wonen. Opvallend is dat de 
grootste woningtypes het vaakst worden gekozen voor zowel mensen die kiezen voor een 
(eengezins-)woning als appartement.  
 
Eige n pa rk e e rp la a ts  of  ga ra ge   
Een eigen garage bij de woning wordt door de meeste huurders en woningzoekenden geen 
noodzaak bevonden. Een eigen parkeerplaats wordt door veel huurders en woningzoekenden 
wel gewenst. Voldoende parkeergelegenheid in de woonomgeving wordt door veel huurders 
en woningzoekenden dan ook (heel) belangrijk gevonden.  
Uit de telefonische interviews blijkt dat er de voorkeur wordt gegeven aan voldoende 
parkeergelegenheid in de buurt in plaats van een autoluwe buurt. Hierbij is aangegeven dat 
een parkeergelegenheid voor de auto toch het meest wordt gewaardeerd.  
 
 
Bouws t i j l  e n  s fe e r  v a n  de  woning   
De bouwstijl en sfeer van de woning wordt door huurders en woningzoekenden het minst 
belangrijk gevonden. Woningstijl 3, een appartementencomplex, is de door huurders en 
woningzoekenden meest gekozen woningstijl. Deze stijl is het meest gekozen door mensen 
die in een appartement of seniorenwoning wensen te wonen. Huurders en woningzoekenden 
die in een eengezinswoning wensen te wonen kiezen voor de woningstijlen 6 en 1. Ook 
mensen die in een seniorenwoning wensen te wonen kiezen vaak voor woningstijl 6.  
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Aa nv ul le nde  re s u l ta te n   
Huurders en woningzoekenden vinden voorzieningen, zoals de parkeergelegenheden, sociale 
cohesie, uitstraling en imago, recreatieve voorzieningen, zorgvoorzieningen en winkels in de 
buurt voor dagelijkse boodschappen, (zeer) belangrijk. De winkels voor dagelijkse 
boodschappen, parkeergelegenheid en zorgvoorzieningen worden zelfs door 80 procent van 
de huurders en woningzoekenden belangrijk tot zeer belangrijk gevonden. In de telefonische 
interviews meegegeven dat voorzieningen in Zeewolde altijd dicht bij de woning zijn. Vanuit 
alle buurten/wijken is het nooit ver reizen voor voorzieningen, zoals zorgvoorzieningen, 
supermarkten of recreatievoorzieningen. 
 
 
Communic a t ie   
Huurders en woningzoekenden maken in het contact met Woonpalet het meest gebruik van 
e-mail. Ook de website en telefoon worden geregeld gebruikt in het contact met Woonpalet. 
Sociale media wordt relatief weinig gebruikt. Het contact met Woonpalet wordt door huurders 
en woningzoekenden met een 7,4 gewaardeerd. Mensen die de voorkeur geven aan 
persoonlijk contact of contact via de telefoon zijn overwegend positiever in het gemiddelde 
cijfer dan mensen die de voorkeur geven aan contact via e-mail of de website.  
Het grootste deel van de huurders en woningzoekenden raadpleegt de website van Woonpalet 
als zij informatie nodig hebben. Huurders en woningzoekenden geven aan meer informatie op 
de website terug te willen zien. Ook wordt er meer duidelijkheid en overzichtelijkheid van de 
website gewenst. Huurders en woningzoekenden waarderen de informatieverstrekking van 
Woonpalet met een 7,4. Hierin zijn huurders gemiddeld iets positiever dan woningzoekenden. 
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7. Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden naar aanleiding van het woonwensenonderzoek aanbevelingen 
gedaan. Deze aanbevelingen kunnen in de toekomst door Woonpalet en andere 
belanghebbende partijen worden gebruikt. De aanbevelingen in dit hoofdstuk zijn opgedeeld 
in verschillenden aspecten.  
 
Woning ty pe s   
In het woonwensenonderzoek is duidelijk zichtbaar geworden dat er een groot gat is tussen 
de vraag en het aanbod van seniorenwoningen. Woonpalet heeft een ruime 4 procent 
seniorenwoningen in haar woningvoorraad, maar in dit onderzoek blijkt dat 26 procent van de 
respondenten een seniorenwoning wenst. Hierbij is de aanbeveling om meer te investeren in 
de ontwikkeling van, bij voorkeur gelijkvloerse, woningen voor senioren. Daarnaast is er uit het 
onderzoek ook gebleken dat er verschillende soorten seniorenwoningen worden gewenst. De 
ene huurder of woningzoekende wenst een seniorenwoning met een tuintje en de ander een 
seniorenappartement met balkon. Hierbij kan er een mix worden gemaakt tussen 
seniorenwoningen met een tuintje en appartementen met een balkon.  
 
Huurders en woningzoekenden in de leeftijdsgroep 55 jaar en ouder geven in het 
woonwensenonderzoek vaak aan in de woonomgevingen ‘praktisch’ en ‘geborgen’ te willen 
wonen. Deze groep mensen wenst in een appartement of seniorenwoning te wonen. Bij de 
ontwikkeling van nieuwe woningen kan worden meegenomen dat huurders en 
woningzoekenden een appartement in een vergelijkbare woonomgeving wensen te wonen.  
Veel huurders en woningzoekenden die jonger zijn dan 54 jaar geven veelal aan in een 
woonomgeving ‘vrijheid’ en ‘veiligheid’ te willen wonen. Deze mensen willen veelal in een 
eengezinswoning wonen. Ook hier kan bij de ontwikkeling van eengezinswoningen worden 
meegenomen dat mensen in een vergelijkbare woonomgeving wensen te wonen.  
 
Door het verschil tussen de aanbod en de vraag naar seniorenwoningen en appartementen 
met lift lijkt het zinvol om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheid om hierop in te 
kunnen spelen. Zeker ook gezien de vergrijzing onder de bevolking (of het feit dat mensen 
steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen) en de vraag van huurders naar 
levensloopbestendig wonen zoals in de interviews naar voren is gekomen. 
 
Woonom ge v ing   
De uitstraling en het imago van de woonomgeving is voor veel huurders en woningzoekenden 
belangrijk. De respondenten willen concessies doen aan de gewenste woning als zij in de 
juiste buurt kunnen wonen. Om alle buurten in Zeewolde aantrekkelijk te houden voor de 
huurders en woningzoekenden kan Woonpalet betrokken blijven bij alles wat een wijk 
aantrekkelijk houdt. Zo kan Woonpalet plannen van de gemeente omtrent voorzieningen, zoals 
bushaltes, groenvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen. Winkels in de buurt voor de 
dagelijkse boodschappen en zorgvoorzieningen zijn voor meer dan 80 procent van de 
huurders en woningzoekend (zeer) belangrijk. Ook deze voorzieningen moeten in Zeewolde 
behouden worden.  
 
Voorz ie n inge n  
Huurders en woningzoekenden hebben verschillende wensen in de woning. Zo wenst de één 
een aansluiting voor een vaatwasmachine in de keuken en wil de ander een aansluiting voor 
elektrisch koken of inbouwapparatuur. Het gemak van bijvoorbeeld een vaatwasmachine of de 
duurzaamheid en kostenbesparing van elektrisch koken wordt door huurders en 
woningzoekenden belangrijk gevonden. In plannen voor nieuwbouw of renovatie kan 
Woonpalet huurders de mogelijkheid bieden om (eventueel tegen extra betaling) een keuze te 
maken uit diverse extra voorzieningen.  
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Energiezuinige voorzieningen worden door huurders en woningzoekenden in zowel de woning 
als in de woonomgeving belangrijk gevonden. Woonpalet verduurzaamt al veel woningen en 
appartementencomplexen onder andere door middel van Zonnepanelen. In het 
woonwensenonderzoek wordt ook bevestigd dat huurders en woningzoekenden dit belangrijk 
vinden. Opvallend is dat huurders en woningzoekenden ook graag duurzame en 
energiezuinige voorzieningen in de Woonomgeving wensen. Woonpalet kan hier aan 
bijdragen door bijvoorbeeld laadpalen voor elektrische auto’s bij complexen te plaatsen.  
 

Onde rzoe k s me thode  
De telefonische interviews hebben niet het effect behaald dat voorafgaand aan het onderzoek 
is gehoopt. In een telefonisch interview kan er niet worden ingespeeld op de non-verbale 
communicatie van de andere partij. Ook waren er enkele mensen die wat uit wilden beelden 
of een foto van de woning wilden laten zien. Dit is in een telefonisch interview een barrière die 
de interviews lastiger maken. De interviews zouden effectiever zijn als ze face-to-face (op 
kantoor van Woonpalet of in de eigen woonomgeving) waren gehouden. Voor een nieuw 
onderzoek kan Woonpalet meenemen dat gesprekken en/of interviews, bij voorkeur op kantoor 
van Woonpalet, gehouden kunnen worden. Op deze manier is de non-verbale communicatie 
van beide partijen zichtbaar en kan daar indien nodig op worden ingespeeld.  
In een nieuw onderzoek zou het bruikbaar kunnen zijn om een enquête aan te vullen door 
rondetafelgesprekken met de doelgroep. In deze rondetafelgesprekken kunnen dan specifieke 
uitkomsten worden bespreken en inspiratie en nieuwe ideeën worden opgedaan. Wat een 
aanvulling kan zijn op het onderzoek. 
 
Communic a t ie   
Uit de telefonische interviews is gebleken dat veel mensen, wellicht mede door de 
Coronacrisis, hun verhaal kwijt willen. Door naar deze mensen te luisteren en indien nodig 
mee te denken komt een soort maatschappelijke functie naar voren. Dit luisterend oor kan 
voor mensen veel betekenend zijn en hen helpen. Het is voor huurders (en woningzoekenden) 
Woonpalet van belang dat er de tijd wordt genomen om naar de verhalen te luisteren, zodat 
mensen deze verhalen kwijt kunnen en zich gehoord voelen. Medewerkers van Woonpalet 
nemen bij (telefoon) gesprekken al de tijd om naar huurders te luisteren. Deze uitkomsten zijn 
dan ook een bevestiging dat dit door moet worden gezet.  
 
 
In het woonwensenonderzoek komt naar voren dat meerdere huurders en woningzoekenden 
wensen dat de openingstijden worden uitgebreid. Op dit moment is het kantoor van Woonpalet 
van maandag tot donderdag in de ochtend open voor bezoek. In de middag zijn huurders en 
woningzoekenden welkom op afspraak. Woonpalet kan een overweging maken om de 
openingstijden uit te bereiden. Daarnaast kan Woonpalet ook op de website een functie maken 
waar huurders en woningzoekenden een gesprek ’s middags kunnen inplannen of een 
aanvraag doen om dit in te plannen.  
 
Huurders en woningzoekenden geven met betrekking tot de communicatie aan dat de website 
duidelijker en overzichtelijker moet worden. Daarnaast willen deze respondenten ook meer 
informatie over onderwerpen, zoals wachtlijsten, prognoses, hulpmiddelen voor ouderen, op 
de website kunnen lezen. De gewenste informatie kan door Woonpalet op een makkelijk te 
bereiken plek op de website worden gezet. Ook kan Woonpalet met huurder in gesprek over 
de website. Samen kan er besproken worden wat er kan veranderen aan de website om deze 
voor alle doelgroepen passend te maken.  
 
  



 41 

8. Bibliografie 
01 architecten Enschede . (2020, januari 23). Nieuwbouw droomhuis in Twente. Opgehaald van 

Architecten Enschede: https://www.architectenschede.nl/category/nieuws 

Bouwbedrijf Pieter Blomme . (2020). GOED GELEGEN VERKAVELING MET 45 WONINGEN IN DIVERSE 
STIJLEN. Opgehaald van Bouwbedrijf Pieter Blomme : https://www.pieterblomme.be/ons-
aanbod/373-goed-gelegen-verkaveling-met-45-woningen-in-diverse-stijlen/ 

Brabants Dagblad. (2018, mei 09). Volksbuurt snapt plan boetes voor bbq en zwembadje op straat 
niet: 'Hier zeggen mensen nog wél hallo'. Opgehaald van Brabants Dagblad: 
https://www.bd.nl/stadsgezicht-tilburg/volksbuurt-snapt-plan-boetes-voor-bbq-en-
zwembadje-op-straat-niet-hier-zeggen-mensen-nog-wel-
hallo~a6ee450b/?referrer=https://www.google.com/ 

Builting Comunity . (2013). De Nooten-Muziekwijk, Zwolle. Opgehaald van builtingcomunity : 
https://buildingcommunity.nl/projecten/de-nooten-muziekwijk-zwolle/ 

Creative Commons CC0. (2017). De gratis high-resolution foto van gras, jongen. Opgehaald van 
PxHere: https://pxhere.com/nl/photo/580467 

Gemeente Veenendaal. (z.d.). Bijzonder wonen aan de Balkons. Opgehaald van Projecten in 
Veenendaal : https://www.veenendaal.nl/info-over-de-gemeente/bouwprojecten/balkons 

Het Laatste Nieuws . (2016, april 21). Zuiderpark in Kortemark. Opgehaald van Het Laatste Nieuws : 
https://m.hln.be/nieuws/zoveel-stijlen-zoveel-
inspiratie~a2f53f70/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

Hoekstra en van Eck. (z.d.). Verkoop woning Hoekstra en van Eck. Opgehaald van Pinterest: 
https://nl.pinterest.com/pin/484418503647132047/ 

Hotelspecials . (2020, Maart 20). 10X DE MOOISTE DORPJES EN KLEINERE STADJES VAN NEDERLAND. 
Opgehaald van Hotelspecials.nl : https://blog.hotelspecials.nl/10-mooiste-dorpjes-van-
nederland/ 

Moestuin Leyduin. (2019, augustus 22). Samen eten op de tuin. Opgehaald van Moestuin Leyduin: 
https://moestuinleyduin.nl/events/samen-eten-op-de-tuin-2/ 

Nieuwe buren makelaars . (2020). Arnhem Schuytgraaf: 3 kamer appartement met fantastisch 
uitzicht. Opgehaald van Nieuwe buren makelaars : https://www.nieuweburenelst.nl/woning-
overzicht-aanbod-koopwoningen-elst-overbetuwe/woning/p/ET100423 

NOS. (2020, februari 10 ). 'Woningtekort loopt op, overheid moet vergunningverlening verbeteren'. 
NOS. 

Oozo.nl. (z.d.). Woning Bankastraat 48 Dordrecht. Opgehaald van Oozo.nl: 
https://www.oozo.nl/woningen/dordrecht/het-reeland/vogelplein-aalscholverstraat-en-
omgeving/woning/816568/woning-bankastraat-48-dordrecht 

Pure Luxe. (2018, april 26). In Ede ligt dit pareltje van 3,7 miljoen euro waar je leeft als een God in 
Frankrijk. Opgehaald van Pure Luxe: https://pureluxe.nl/2018/04/ede-woning-villa/ 



 42 

REBO vastgoed . (z.d.). Culemborg Kalkhovensingel e.o. Opgehaald van REBO vastgoed : 
https://www.rebovastgoedmanagement.nl/nl/aanbod/culemborg-kalkhovensingel-e-o--39 

Rijksoverheid. (2020, maart 24). Actueel nieuws corona. Opgehaald van Rijksoverheid corona 
maatregelen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-
maatregelen-23-maart 

Smit's Bouwbedrijf BV. (2016, Juli 25). Spoorstrip nadert voltooiing! Opgehaald van Smits Bouwbedrijf 
BV: https://www.smitsbouwbedrijf.nl/actueel/spoorstrip-nadert-voltooiing- 

Soetkees. (2017, september 10). Amersfoort. Opgehaald van www.soetkees.nl: 
https://www.soetkees.nl/bestemmingen/108-amersfoort 

UVM Vastgoed makelaars. (z.d.). Woningen in Arnhem en Omstreken. Opgehaald van UVM Vastgoed 
makelaars: https://www.uvm.nl 

Van Dalfsen, I. (2020). Leefbaarheidsmonitor Woonpalet 2019. Zeewolde: Woonpalet. 

Vermeer, D. (2019, december 06). Alles wat je wilt weten over uitbreiding Winkelcentrum 
Stadshagen. Opgehaald van RTV Focus : https://www.rtvfocuszwolle.nl/alles-wat-je-wilt-
weten-over-uitbreiding-winkelcentrum-stadshagen/amp/ 

Woonpalet . (2018). Ondernemingsplan 2019-2021. In Continu in beweging (p. 40). Zeewolde: 
Woonpalet. 

Woonpalet. (2019). Jaarverslag Woonpalet 2019. Zeewolde: Woonpalet. 

Woonpalet. (2020, Februari 04). Overzicht woningvoorraad Woonpalet . Zeewolde, Flevoland, 
Nederland. 

Woonzorg Nederland . (2020). Het Binnenhof, Middelburg. Opgehaald van Woonzorg Nederland : 
https://www.woonzorg.nl/het_binnenhof_middelburg?print=true 

 

  



 43 

Bijlagen 
 

B.1 Enquêtevragen 
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B.2 Vragen telefonische interviews  
 
Het interview begint met een algemene introductie over het woonwensenonderzoek en de 
enquête die de respondent heeft ingevuld. De onderstaande interviewvragen worden niet een 
voor een gesteld, maar passend bij het gesprek met de respondent toegepast.  
Gaat het om een woningzoekenden? Heeft dit persoon op dit moment een koopwoning? Wat 
voor houding tegenover het huren na kopen, en waarom? 
 
Vra ge n ov e r  de  woning   
 
Schets uw ideale woning (zonder na te denken over de eventuele kosten en de woningen 
die Woonpalet momenteel al heeft)? 
 
Hoe groot is de ideale woning? Waarom kiest deze persoon voor een grootte/kleine woning? 
(Hierin een oplossing verzinnen voor echte oppervlakten/ wat vinden mensen groot en wat 
vinden mensen klein)  
 
Ste l l ing:  Als u mag kiezen tussen een aansluiting voor een vaatwasser in uw woning of 
Elektrisch koken wat heeft uw voorkeur? Waarom deze keuze? 
 
Ste l l ing:  Ik geef mijn tuin op als ik een ruim balkon in de plaats krijg (of andersom 
afhankelijk van de keuze van de persoon). Waarom deze keuze en wat zijn belangrijke punten 
voor de buitenruimte.  
Persoon die wenst in een seniorenwoning wenst te wonen: Wel of geen tuin en de motivatie 
voor de keuze (zie dat er bij seniorenwoningen veel vraag is naar alleen een tuin of alleen een 
balkon bij de woning). 
 
Ste l l ing:  Ik doe genoegen met een slaapkamer minder als mijn huurprijs omlaag gaat? Zo 
ja, hoe veel lager? Zo nee, wat maakt dat u deze keuze maakt? (Hoeveel slaapkamers heeft 
deze persoon echt nodig)  
 
Wat is voor u de belangrijkste ruimte in de woning waar u geen concessies aan wil/kan doen? 
Aan welke ruimte in de woning kunt u wel concessie doen? En waarom?  
 
Hoe belangrijk is energiezuinigheid van de woning voor u? Welke energiezuinige maatregelen 
zou u in uw woning willen hebben? 
 
 
Vra ge n ov e r  de  woonomge v ing   
 
Schets uw ideale woonomgeving. Wat is er in de ideale/gewenste buurt (zoals 
zorgvoorzieningen, winkels, recreatie ed.). Wat is het allerbelangrijkste in de gewenste 
woonomgeving? 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste mensen het imago van de buurt belangrijk vinden, hoe 
vindt u dat. Wat is het imago dat u van een woonomgeving/buurt verlangd? En waarom? 
 
Ste l l ing:  Uw droomhuis in de ‘verkeerde’ buurt of woning in de voorkeursbuurt en 
concessies doen aan de woning?    
Of 
Wat als uw gewenste/ideale woning in een buurt staat die niet uw voorkeur heeft? Zou u dan 
voor de woning kiezen of concessies doen om een woning in de gewenste buurt te krijgen? 
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Uit het onderzoek is gebleken dat recreatieven voorzieningen (Strand, bos/natuur) heel 
belangrijk worden gevonden. Geldt dit ook voor u?  
Wat voor voorzieningen wenst u wel en wat voor voorzieningen wenst u helemaal niet in de 
woonomgeving? (Kan indien nodig voorbeelden noemen die ook in de enquête zijn genoemd)  
 
Hoe ver mogen zorgvoorzieningen, zoals apotheek huisarts, ziekenhuis en fysio, van uw 
woning af zijn? 
 
Wat maak voor een goede buur(man/vrouw)? En wat is sociale cohesie voor u? (Hoe zou de 
persoon dit omschrijven)  
 
Ste l l ing:  Een autoluwe buurt of meer parkeergelegenheden voor auto’s? Waarom deze 
keuze en wat zijn de voorwaarden van deze keuze? 
 
 
  



 52 

B.3 Samenvatting telefonische interviews   
Naast een online enquête zou het woonwensenonderzoek bestaan uit een aantal 
rondetafelgesprekken. Hierin zouden de woonwensen samen met huurders en 
woningzoekenden besproken worden en waar gediscussieerd kon worden over verschillende 
standpunten. Door de Coronacrisis konden er geen bijeenkomsten worden gehouden.  De 
rondetafelgesprekken zijn vervangen door enkele telefonische interviews. Deze interviews zijn 
op de ochtend van 4 mei en middag van 6 mei gehouden met behulp van zeven huurders en 
woningzoekenden. Onderstaand zijn de meest opvallende resultaten en bevindingen van de 
telefonische interviews beschreven.  
 
Huurders en woningzoekenden hebben aangegeven dat zij bij voorkeur concessies aan de 
gewenste woning willen doen als zijn in de juiste woonomgeving/buurt kunnen wonen. De 
ruimte in de woning waar de huurders en woningzoekenden geen concessie aan willen en 
kunnen doen is de woonkamer. Dit is de belangrijkste kamer in de woning, waar de meeste 
tijd in wordt besteed. De slaapkamer(s) en/of zolder zijn ruimtes waar wel concessies gedaan 
kunnen worden. Zo mogen deze ruimtes wat kleiner zijn als daarentegen de woonkamer is 
zoals gewenst.  
De geïnterviewden gaven even vaak aan de voorkeur te geven aan een aansluiting voor een 
vaatwasmachine als elektrisch koken. De mensen die voor een vaatwasmachine kozen, gaven 
aan deze keuze te maken voor het gemak dat een vaatwasmachine geeft. De mensen die de 
voorkeur gaven aan elektrisch koken wensen dit omdat het beter is voor de natuur en 
duurzaam is. Ook helpt elektrisch koken bij het ‘gasloos’ maken van de woning en is het een 
goedkopere manier van koken.  
 
Huurders en woningzoekenden maken een overweging voor voorzieningen in de woning naar 
aanleiding van de levensfase. Zo willen mensen met kinderen niet met een kamer minder en 
kunnen zij op dit moment ook geen tuin missen. In de toekomst wordt er daarentegen wel een 
appartement voor twee personen zonder tuin gewenst. Een toekomstbestendige woning is dan 
gewenst, waar bij overlijden van een van de bewoners de ander zonder problemen kan blijven 
wonen. Toch zijn er huurders en woningzoekenden die in een ruime seniorenwoning met een 
tuintje wensen te wonen. Deze tuin moet dat niet te groot en vooral onderhoudsvriendelijk zijn.  
 
De ene respondent wil bij voorkeur in een rustige omgeving wonen zonder al te veel overlast 
en omgevingsgeluid en de ander wenst in het centrum van Zeewolde te wonen, zodat alle 
voorzieningen in de buurt zijn. Ook is er meegegeven dat voorzieningen in Zeewolde altijd 
dicht bij de woning zijn. Vanuit alle buurten/wijken is het nooit ver reizen voor voorzieningen, 
zoals zorgvoorzieningen, supermarkten of recreatievoorzieningen.  
In de interviews is naar voren gekomen dat respondenten het belangrijk vinden dat er 
voldoende parkeergelegenheden in de woonomgeving aanwezig zijn. Zij geven aan dat 
parkeergelegenheden belangrijker zijn dan een autoluwe buurt.  
 
Deze telefonische interviews hebben niet het doel gehaald dat er van tevoren is gehoopt. In 
een telefonisch interview kan er niet worden ingespeeld op de non-verbale communicatie van 
de andere partij. Ook waren er enkel mensen die wat uit wilden beelden of foto’s van woning 
wilden laten zien. Dit is in een telefonisch interview een barrière die de interviews lastiger 
maken. De interviews zouden effectiever zijn als ze face-to-face (op kantoor van Woonpalet 
of in de eigen woonomgeving) waren gehouden.  
Daarnaast is ook gebleken dat veel mensen, wellicht mede door de coronacrisis, hun verhaal 
kwijt willen en het eigen belang bij het contact willen uiten. Door naar deze mensen te luisteren 
en indien nodig mee te denken komt een soort maatschappelijke functie naar voren. Dit 
luisterend oor kan voor mensen veel betekenend zijn en hen helpen. Het is voor huurders (en 
woningzoekenden) van Woonpalet van belang dat er de tijd wordt genomen om naar de 
verhalen te luisteren, zodat mensen deze verhalen kwijt kunnen en zich gehoord voelen.    
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B.4 Kaart met Wijken van Zeewolde 
 

 

FIGUUR B.1 KAART MET WIJKEN VAN ZEEWOLDE (VAN DALFSEN, 2020) 


