
1.3 Leerpunten 
woonbelevingsonderzoek

#BENG2020

Claudia Bouwens (Lente-akkoord)
Louis van Loon (BPD)

Benno Oosterom (Doduva) is gespreksleider



Pollvraag 1 van 2

Wie zit er in de zaal? Ik werk bij een:

• Woningcorporatie

• Ontwikkelaar

• Architectenbureau

• Adviesbureau

• Overheid

• Overig





Wat vinden bewoners ervan?

Uitkomsten 

Woonbelevingsonderzoek 

bij bewoners van ZEN nieuwbouwwoningen 

Oktober 2019

door Bureau voor woononderzoek 

in opdracht van het Lente-akkoord



Bewoners 1



Bewoners 2



Bewoners 3





Tevredenheid met de temperatuur

77% (zeer) tevreden, 7% (zeer) ontevreden



Bij warm weer blijft de woning lekker koel



Ventilatie: D versus C

Eens/neutraal: 82% versus 82%



Ventilatie: D versus C

Eens: 80% versus 67%



Ventilatie: D versus C

Eens/neutraal: 86% versus 86%



Ventilatie: D versus C

Oneens: 9% versus 37% bij vloerverwarming





Geluid in de woning

17% (zeer) ontevreden



Geluid in de woning

Door ventilatiesysteem 25, door wp 17, 

door buren 28



wat beter had gekund: gezondheid en comfort

temperatuur: niet goed regelbaar,
te warm, te koud, niet goed
voelbaar
geluidoverlast, te weinig
geluidisolatie, hinder door
installaties
ventilatie; niet voldoende

te weinig ramen, ramen die niet
open kunnen in wc en badkamer

warmwater niet voldoende

koeling werkt niet goed

hulp bij problemen, bij het
gebruik, voorlichting

klachten andere installaties



Bent u voorgelicht over…



Voorlichting mag beter…

57% had betere informatie willen ontvangen



Hoe bent u voorgelicht?

Veel bewoners zijn op meerdere manieren voorgelicht



Hoe bent u voorgelicht?



Duidelijke voorlichting?



Tips bewoners over voorlichting
• ‘Mag uitgebreider en meer in detail’

• ‘Niet alles op één hoop (op usb)’

• ‘De schriftelijke informatie (website) had veel slecht leesbare handleidingen. Sommige 
waren niet relevant (ivm bouwopties), andere zijn meer verkoopfolders, andere weer 
installatiehandleidingen, het was een beetje een rommeltje.’

• ‘Bijeenkomst was prima maar algemeen. Uitleg tijdens oplevering snel en summier. Alles 
terug te vinden in naslagwerk, maar soms is het een klein weetje hoe een en ander werkt. 
Nazoeken is vanwege complexiteit niet eenvoudig.  Meer tijd besteden dus aan persoonlijke 
uitleg ter plaatse.’

• ‘De medewerkers van de aannemer zelf hebben nog veel te leren’.



Tips voor voorlichting

Geef meerdere keren en op meerdere manieren voorlichting

Geef uitleg: hoe werkt het apparaat

Geef instructie: hoe te bedienen, tips voor energiezuinig en
comfortabel gebruik

Geef uitleg over beheer en onderhoud

Geef namen/info van bedrijven voor onderhoudscontracten

Plan een half jaar na oplevering een terugkom-moment in, 

voor vragen/uitleg



Dank voor uw aandacht

Heeft u nog vragen?


