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Portaal is een van de grootste landelijke verhuurders met woningbezit in zes regio’s. Alle regio’s kennen een huurdersorganisatie die de belangen van de huurders behartigt. De
huurdersorganisaties werken in principe lokaal, maar als het gaat om landelijke onderwerpen zoals het nieuwe ondernemingsplan van Portaal dan werken ze samen. Op dit moment wordt het
overleg gevoerd over het nieuwe ondernemingsplan ‘Bijdragen aan goed samenleven’ van Portaal, een voor de huurders belangrijk document. De gezamenlijke huurdersorganisaties willen
graag weten of zij met hun advies spreken namens de achterban. In mei/juni 2021 heeft Dimensus dit bij huurders gepeild.

Dataverzameling
Om de benodigde informatie te verzamelen, is een aselecte steekproef uit het bestand van huurders van Portaal getrokken van 2.460 huurders. Zij hebben een brief ontvangen met een
uitnodiging voor de online vragenlijst evenals een schriftelijke vragenlijst die men kon terugsturen in een bijgevoegde antwoordenvelop. In totaal hebben 586 respondenten de vragenlijst
ingevuld, waarvan 314 schriftelijk en 272 online. Dit komt neer op een respons van 24%. Op basis van deze aantallen kan een betrouwbaar beeld worden geschetst van de mening van de
huurders over verschillende aspecten van het ondernemingsplan van Portaal.

Doelgroepen
In deze rapportage worden de uitkomsten beschreven. Indien mogelijk en daar waar duidelijke verschillen te zien zijn, worden verschillen aangegeven tussen verschillende leeftijdsgroepen,
opleidingsniveau, soort woning en samenstelling in het huishouden.

Het onderzoek
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Taken van Portaal: prioriteiten
• Volgens respondenten zou het aanbod van betaalbare woningen bij Portaal de hoogste prioriteit moeten hebben (46%). Daarnaast vindt men de kwaliteit van bestaande woningen het

belangrijkst (27%). Een veel kleiner deel is van mening dat Portaal prioriteit moet geven aan leefbaarheid (13%). Nieuwbouw (6%) en duurzaamheid (eveneens 6%) verdienen de minste
prioriteit vinden huurders.

Leefbare buurten
• Gemiddeld geven huurders een 7,0 voor de leefbaarheid in hun buurt.
• Een overgrote meerderheid van de huurders is van mening dat er in de buurt mensen wonen van alle leeftijden (85%), met verschillende inkomens (73%) en met verschillende culturele

achtergronden en leefstijlen (70%). Het aandeel dat het hiermee niet eens is varieert van 6% (verschillende leeftijden) tot 11% (verschillende inkomens en culturele achtergronden en
leefwijzen). Op de stelling of er in de buurt vooral mensen wonen zoals zijzelf geeft een groter deel aan dat dit niet zo is (38%) dan dat wel zo is (21%).

• Een meerderheid van de huurders vindt dat mensen met problemen het recht hebben op een dak boven hun hoofd (62%). Toch is ruim een derde van mening dat er in hun buurt geen plek
is voor mensen met problemen (36%). Een vergelijkbaar aandeel is neutraal hierover (38%) en een kleiner deel denkt dat er wel plek is voor deze mensen in hun buurt (27%).

• Op de vraag hoeveel contact men heeft met buurtbewoners, geeft de helft van de huurders aan niet veel contact te hebben met elkaar, maar wel naar elkaar om te kijken (52%). De
overige bewoners hebben vaker weinig contact (30%) dan veel contact (19%).

• Op de vraag of men bereid is om zich meer voor elkaar en voor de buurt in te zetten, geeft de meerderheid aan dat een deel dit wel zal doen maar een deel ook niet (59%). Een groter
aandeel is echter van mening dat bewoners dit niet gaan doen (28%) dan dat bewoners dit wel gaan doen (11%).

Toewijzing in specifieke complexen
• Twee derde van de huurders vindt het goed dat Portaal dit soort complexen realiseert (65%), een klein deel vindt het realiseren van deze complexen geen goed idee (7%). De selectie van

de huurders voor deze complexen is niet gebaseerd op de gewone spelregels voor woningtoewijzingen. Een kwart (24%) vindt het niet terecht dat voor deze zorgdragers andere spelregels
gelden, vier op de tien vinden dit wel terecht (39%).

Samenvatting
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Passend wonen
• Circa de helft van de huurders vindt dat Portaal zich niet moet bezighouden met het inkomen van haar huurders nadat ze in een woning zijn gaan wonen (55% tegenover 22% die dit wel

vindt). Eveneens de is ook van mening dat Portaal de huurprijzen niet moet laten bepalen door het inkomen van de bewoners (49% tegenover 31% die dit wel vindt).
• Daarnaast geeft de helft aan het niet goed te vinden dat men meer moet gaan betalen als het inkomen is gestegen (53% tegenover 22% die dit wel vindt) evenals dat men het niet goed

vindt dat huurders een duurdere woning krijgen aangeboden wanneer het inkomen is gestegen (48% tegenover 28% die dit wel vindt).
• Met de stelling of Portaal huurders moet stimuleren om te verhuizen naar een kleinere woning als de grootte van het huishouden afneemt, zijn meer respondenten het oneens (47%) dan

eens (31%). Toch is bijna de helft bereid om te verhuizen naar een kleinere woning als de woning te groot wordt voor de gezinssamenstelling, op voorwaarde dat men voorrang krijgt op
andere woningzoekenden (55%) of wanneer zij de oude huurprijs naar de nieuwe woning mogen meenemen (47%). Wanneer huurders € 50 meer moeten betalen hiervoor dan neemt de
bereidheid weer af (31%).

• Al met al vindt de helft van de huurders dat Portaal zich niet moet bezighouden met de gezinssamenstelling om te beoordelen of iemand nog passend woont (49%). Een veel kleiner deel
(22%) is van mening dat Portaal dit wel mag doen.

Duurzaamheid
• Twee derde van de huurders is bereid om een vergoeding te betalen voor het verduurzamen van hun huurhuis, omdat zij duurzaamheid belangrijk vinden (12%) of op voorwaarde dat zij

dit bedrag terugverdienen in de energiekosten (56%). Zij vinden met name dat er niet alleen in isolatie geïnvesteerd moet worden, maar ook in energieopwekking (55%).

Dienstverlening van Portaal
• De helft van de respondenten wil het liefst de meeste zaken telefonisch regelen (50%). Een derde geeft de voorkeur aan digitaal contact (32%). %). Een kleiner deel wil dit graag schriftelijk

(10%), persoonlijk door langs te gaan op kantoor (4%) of via Whatsapp (4%).
• Een derde van de huurder vindt het geen goed idee als Portaal meer zaken digitaal gaat regelen met huurders , een iets groter aandeel vindt van wel (41%).
• Twee derde van de huurders is goed zelf in staat om zaken online te regelen met Portaal (65%). Bij een zesde van de huurders lukt dit wel, maar alleen met wat hulp (16%). Een tiende

besteedt het aan iemand anders uit (9%) en nog eens een tiende kan dit niet zelf, maar wil ook niet dat een ander dit voor hen regelt (10%). 75-Plussers hebben hier veel meer moeite
mee. Zo moet bij 21% iemand anders dit doen en 27% geeft aan het niet zelf te kunnen maar ook niet te willen dat anderen dit doen.

Samenvatting
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Aan de huurders is gevraagd wat volgens hen de meeste prioriteit heeft als het gaat om
de volgende zaken: nieuwbouw, de kwaliteit van bestaande woningen, duurzaamheid,
betaalbare woningen, of de leefbaarheid van buurten. Men kon hierbij een cijfer van 1 tot
en met 5 geven, waarbij 1 het meest belangrijk is en 5 het minst belangrijk.

Kijken we naar wat huurders het meest belangrijk vinden dan staat de betaalbaarheid van
woningen duidelijk op de eerste plaats. Bijna de helft vindt dit het meest belangrijk (46%).
Een kwart vindt dat de kwaliteit van bestaande woningen de hoogste prioriteit heeft
(27%). De overige onderwerpen hebben volgens de huurders wat minder prioriteit,
waarbij leefbaarheid met 13% meer prioritiet heeft volgens de huurders dan nieuwbouw
(6%) en duurzaamheid (eveneens 6%). Wat het onderdeel nieuwbouw betreft moet
worden opgemerkt dat deze vragen zijn gesteld aan huurders die allemaal een dak boven
hun hoofd hebben, maar voor hun kinderen zal dit wellicht niet gelden.

Jongeren tot 30 jaar geven vaker dan gemiddeld de prioriteit aan betaalbare woningen
(55%) en minder vaak aan de kwaliteit van bestaande woningen (20%).

Gezinnen zonder kinderen en éénoudergezinnen geven vaker de prioriteit aan betaalbare
woningen, net als middelbaar opgeleide respondenten.

Mensen die in een seniorenwoning wonen, geven vaker prioriteit aan betaalbare
woningen (61%), maar zij hechten ook meer waarde aan de leefbaarheid in de buurt
(33%).

Taken van Portaal: prioriteiten
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Gemiddeld geven huurders een 7,0 voor de leefbaarheid in hun buurt. Hierbij geeft 41% een 8 of hoger
en circa een zesde een onvoldoende (14%). Huurders tussen de 30 en 45 jaar geven met een 6,6 ook een
wat lager cijfer.

Om inzicht te krijgen in de diversiteit van verschillende wijken hebben de huurders een aantal stellingen
voorgelegd gekregen over de samenstelling in hun buurt naar leeftijd, inkomen en culturele achtergrond
of leefwijze. Vervolgens is gevraagd in hoeverre men met gelijkgestemden woont in de buurt.

Een overgrote meerderheid van de huurders is van mening dat er in de buurt mensen wonen van alle
leeftijden (85%), met verschillende inkomens (73%) en met verschillende culturele achtergronden en
leefstijlen (70%). Het aandeel dat het hiermee niet eens is varieert van 6% (verschillende leeftijden) tot
11% (verschillende inkomens en culturele achtergronden en leefwijzen).
Op de stelling of er in de buurt vooral mensen wonen zoals zijzelf, geeft een groter deel aan dat dit niet
zo is (38%) dan dat wel zo is (21%).

Huurders onder de 30 jaar wonen vaker in een buurt met bewoners van verschillende achtergronden
(86%). Respondenten in een seniorenwoning ervaren de minste diversiteit: zij zijn het met alle stellingen
over diversiteit minder vaak eens en vinden vaker dat er mensen zoals zij wonen (42%). Dit laatste geldt
ook voor 75-plussers (34%).

Huurders die in een buurt wonen met veel verschillende inkomens geven een hoger cijfer (7,2) dan
huurders die in buurten wonen waar dit niet het geval is (6,0). In buurten waar veel diversiteit is naar
culturele achtergrond of leefwijze zijn inwoners negatiever over de leefbaarheid in de buurt (6,9) dan
bewoners in wijken waar dit niet geldt (7,6). In buurten waar vooral mensen wonen zoals zijzelf zijn
huurders positiever over de leefbaarheid (7,4) dan waar dit niet het geval is (6,6).

Leefbare buurten: leefbaarheid en diversiteit in de buurt
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Stellingen over de diversiteit in de buurt, 2021.

helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens

10% 31% 31% 14% 14%

Rapportcijf
er

leefbaarhei
d

Rapportcijfer leefbaarheid in de buurt, 2021.
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Aan de respondenten is aan de hand van stellingen de vraag voorgelegd wat zij ervan vinden als
bewoners die problemen hebben of hebben gehad, woonruimte krijgen aangeboden in hun
buurt waardoor de mogelijkheid bestaat dat de druk op de leefbaarheid wordt vergroot

Zes op de tien respondenten vinden dat mensen met problemen het recht hebben op een dak
boven hun hoofd (62%). Een tiende is echter van mening dat deze mensen geen recht hierop
hebben (9%). Drie op de tien respondenten laten zich neutraal hierover uit.

Toch is ruim een derde van mening dat er in hun buurt geen plek is voor mensen met problemen
(36%). Een vergelijkbaar aandeel is neutraal hierover (38%) en een kleiner deel denkt dat er wel
plek is voor deze mensen in hun buurt (27%).

Over de mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid verwacht bijna de helft van de huurders dat dit
tot problemen zal leiden (45%), een kleiner deel denkt van niet (23%) en een derde oordeelt
neutraal (33%).

Lager opgeleiden vinden minder vaak dat deze mensen recht hebben op een dak boven hun
hoofd (50%) vergeleken met hoger opgeleiden (83%). Daarnaast zijn zij minder vaak van mening
dat er plek is voor deze mensen in hun buurt (18% tegenover 41% van de hoger opgeleiden).
Over de kans dat dit tot problemen leidt, lopen de meningen tussen lager en hoger opgeleiden
minder uiteen.

In buurten waar minder bewoners wonen zoals zijzelf vinden huurders iets vaker dat er geen
plek is voor deze mensen in de buurt (40% tegenover 36% gemiddeld) en verwachten huurders
vaker problemen in de buurt (55% tegenover 45% gemiddeld).

In buurten waar de leeftijdsverschillen kleiner zijn, is men vaker van mening dat deze mensen
geen recht hebben op een dak boven hun hoofd (19% tegenover 9% gemiddeld) en dat er geen
plek is voor deze mensen in hun buurt (53% tegenover 36% gemiddeld).

Inclusieve buurten

16%

4%

46%

23%

20%

29%

38%

33%

6%

23%

25%

13%

20%

Deze mensen hebben recht op
een dak boven hun hoofd

Ik denk dat er wel plek is voor
deze mensen in onze buurt/wijk

Ik verwacht niet dat dit zal leiden
tot problemen in de buurt/wijk

Stellingen over het aanbieden van woonruimte aan bewoners die problemen hebben, 
2021.

helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens
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Op de vraag hoeveel contact men heeft met buurtbewoners, geeft de helft van de huurders aan niet veel contact te
hebben met elkaar, maar wel naar elkaar om te kijken (52%). De overige bewoners hebben vaker weinig contact (30%)
dan veel contact (19%).

Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt het aandeel dat weinig contact heeft met elkaar toe (van 23% onder de huurders
tot 30 jaar tot 37% van de 75-plussers). Hoger opgeleiden hebben in verhouding minder vaak weinig contact (20%) dan
lager of middelbaar opgeleiden (32%).

In buurten waar bewoners weinig contact hebben met elkaar wordt de leefbaarheid lager beoordeeld (6,4) dan in
buurten waar sprake is van veel contact met elkaar en het kunnen rekenen op elkaar (7,5).

Als het gaat om de diversiteit in buurten dan leidt dat over het algemeen niet meteen tot meer of minder contacten.

Op de vraag of men bereid is om zich meer voor elkaar en voor de buurt in te zetten, geeft de meerderheid aan dat een
deel dit wel zal doen maar een deel ook niet (59%). Een groter aandeel is echter van mening dat bewoners dit niet gaan
doen (28%) dan dat bewoners dit wel gaan doen (11%). Er zijn maar heel weinig huurders die aangeven al veel voor de
buurt te doen (2%).

De bereidheid hiertoe is groter in buurten waar meer gelijkgestemden wonen (17%), maar toch geeft ook van hen een
net iets groter deel aan dat bewoners hiertoe niet bereid zijn (21%). In buurten waar juist geen gelijkgestemden wonen is
het aandeel dat denkt dat bewoners hiertoe niet bereid zijn met 38% veel groter dan het aandeel dat hiertoe wel bereid
is (4%). Ook is te zien dat in buurten waar bewoners veel contact hebben met elkaar de bereidheid om zich in te zetten
voor de buurt (26% wel, 6% niet)) veel groter is dan in buurten waar bewoners weinig contact hebben met elkaar (4%
wel, 54% niet). In buurten waar men niet veel contact heeft met elkaar, maar wel naar elkaar omziet is men minder vaak
bereid zich in te zetten (10%) dan zich niet in te zetten (22%).

Buurten waar huurders verwachten dat bewoners wel bereid zijn zich in te zetten krijgen een veel hoger cijfer voor de
leefbaarheid (7,8) dan buurten waarvan huurders verwachten dat bewoners dit niet gaan doen (6,2).

Gezinnen met kinderen verwachten vaker dat men bereid is zich in te zetten voor de leefbaarheid (19%). Lager
opgeleiden en 75-plussers geven vaker aan dat bewoners dit niet gaan doen (beide 34%).

Leefbare buurten: onderling contact en bereidheid tot inzet voor de buurt

30%

52%

19%

Bewoners hebben weinig
contact met elkaar

Bewoners hebben niet veel
contact met elkaar, maar ze

kijken wel naar elkaar om

Bewoners hebben over het
algemeen veel contact met
elkaar en kunnen op elkaar

rekenen

Hoeveel contact er met buurtbewoners is, 2021.

11%

59%
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Ja, ik verwacht dat de
meeste bewoners hier
zeker toe bereid zijn

Een deel wel en een deel
niet

Nee, ik denk niet dat
bewoners dit gaan doen

We doen al heel veel voor
elkaar in de buurt

Verwachting van bereidheid buurtbewoners om zich in te 
zetten voor de leefbaarheid, 2021.
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Aan de hand van stellingen is bij de huurders gepeild in hoeverre zij zelf dingen voor de buurt of
buurtbewoners doen.

Twee derde van de huurders geeft aan goed contact te hebben met de buren (67%) en een iets
groter aandeel maakt regelmatig een praatje met mensen uit de buurt (70%).
Het aandeel bewoners dat bij elkaar op de koffie gaat is veel lager (12%), iets meer dan de helft
geeft aan dat dit niet voorkomt (58%).
Het doen van boodschappen voor een zieke of bejaarde buurtbewoner wordt eveneens in
verhouding weinig gedaan: 17% geeft aan dit wel eens te doen, maar bijna de helft doet dit niet
(46%).
Actief meedoen met evenementen die in de buurt worden georganiseerd komt in verhouding ook
niet vaak voor (12% tegenover 55% die zegt dit niet te doen).
Samen evenementen organiseren met ander buurtbewoners is iets wat nauwelijks gebeurt (5%).
Drie kwart geeft aan dat dit niet gebeurt.

In buurten waar bewoners weinig contact met elkaar hebben, geeft 42% aan wel goed contact te
hebben met de buren en 20% dat dit niet het geval is. In buurten waar bewoners veel contact
hebben met elkaar, hebben bewoners ook vaker goed contact met de buren (87% goed en 2% niet).
Eenzelfde beeld is te zien als het gaat om het maken van een praatje met mensen uit de buurt: 86%
van de huurders waar bewoners veel contact hebben met elkaar maakt weleens een praatje met
mensen uit de buurt tegenover 2% die dit niet doet. Onder lager opgeleiden gaat het om 47% die
dit wel doet en 23% die dit niet doet.

Respondenten boven de 75 hebben minder vaak goed contact met de buren (53%), net als
respondenten tussen de 30 en 45 jaar (54%) en degenen onder de 30 jaar (59%). Huurders in de
leeftijd van 45 tot 75 jaar hebben dit meer dan gemiddeld (73%). Hoger opgeleiden (79% tegenover
59% van de lager opgeleiden) en éénoudergezinnen (79%) hebben eveneens vaker goed contact
met de buren (beide 79%). Hoger opgeleiden maken ook vaker een praatje met mensen uit de
buurt (79% tegenover 63% van de lager opgeleiden). Vooral alleenstaanden doen dit wat minder
vaak (63%).

Leefbare buurten: onderling contact en inzetten voor de buurt
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Ik heb goed contact met mijn buren

Ik maak regelmatig een praatje met
mensen uit mijn buurt

Ik ga vaker op de koffie bij bewoners uit
de buurt

Ik haal vaker boodschappen voor een
zieke of bejaarde buurtbewoner

Ik doe actief mee met evenementen die in
mijn buurt worden georganiseerd

Ik organiseer samen met andere
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Stellingen over inzet voor de leefbaarheid in de buurt, 2021.

helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens
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Portaal heeft zogenaamde ‘vrager-drager’ complexen. Dat zijn complexen waar
bewoners die een steuntje in de rug nodig hebben bij het (zelfstandig kunnen)
wonen (de zorg-vragers), worden geholpen door medebewoners (de zorg-
dragers). Twee derde van de huurders vindt het goed dat Portaal dit soort
complexen realiseert (65%), een klein deel vindt het realiseren van deze
complexen geen goed idee (7%). Daarnaast is er nog een kwart die zich neutraal
hierover uitlaat (28%).

Respondenten onder de 30 zijn hier in verhouding vaker tegen (20%). Zo ook
gezinnen zonder kinderen (55%). Gezinnen met kinderen en éénoudergezinnen
zijn juist wel positiever (73% en 76%). Ook mensen met een seniorenwoning en
hoger opgeleiden zijn vaker positief (79% en 76%).

Bewoners die een steuntje in de rug moeten geven, worden geselecteerd via
een ‘sollicitatieprocedure’. De selectie gebeurt op basis van de motivatie of de
bewoners bereid zijn zich langdurig te bekommeren om hun buren en de
woonomgeving. De selectie is daarom niet gebaseerd op de gewone spelregels
voor woningtoewijzingen. Een kwart (24%) vindt het niet terecht dat voor deze
zorgdragers andere spelregels gelden, vier op de tien vinden dit wel terecht
(39%). De overige huurders staat hier neutraal tegenover (37%).

Lager opgeleiden zijn het hiermee minder vaak eens dan hoger opgeleiden
(resp. 23% en 57%).

Toewijzing in specifieke complexen
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37%
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3%

6%

Ik vind het goed dat Portaal dit
soort complexen realiseert

Ik vind het terecht dat voor
deze woningen de gewone

spelregels voor de
woningtoewijzing niet gelden

Stellingen over toewijzing in specifieke complexen, 2021.
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Wanneer een huurder een woning gaat huren van Portaal,
kijkt Portaal naar het inkomen en de grootte van het
huishouden om te bepalen of de woning passend is.
Portaal wil dat huurders die vanwege een toename van het
inkomen in een te goedkope woning wonen, moeten worden
verleid te verhuizen naar een duurdere huurwoning of meer
moeten gaan betalen voor hun huidige woning.
Circa de helft van de huurders vindt echter dat Portaal zich
niet moet bezighouden met het inkomen van haar huurders
nadat ze in een woning zijn gaan wonen (55% tegenover 22%
die dit wel vindt). Eveneens de is ook van mening dat Portaal
de huurprijzen niet moet laten bepalen door het inkomen
van de bewoners (49% tegenover 31% die dit wel vindt).
Daarnaast geeft de helft aan het niet goed te vinden dat men
meer moet gaan betalen als het inkomen is gestegen (53%
tegenover 22% die dit wel vindt) evenals dat men het niet
goed vindt dat huurders een duurdere woning krijgen
aangeboden wanneer het inkomen is gestegen (48%
tegenover 28% die dit wel vindt).

Passend wonen: inkomen
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Ik vind het terecht dat als mijn inkomen is gestegen,
ik meer moet gaan betalen voor mijn woning.

Ik vind het goed dat ik als mijn inkomen is gestegen,
ik dan een duurdere woning krijg aangeboden.

Ik vind het niet goed dat Portaal de huurprijzen van
woningen laat bepalen door het inkomen van de

bewoners.

Ik vind dat Portaal zich niet moet bezighouden met
het inkomen van haar huurders nadat ze in een

woning zijn gaan wonen.

Stellingen over passend wonen bij het inkomen van de huurder, 2021.

helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens
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Wanneer een huurder een woning gaat huren van Portaal,
kijkt Portaal naar de grootte van de woning in relatie tot de
grootte van het huishouden. Portaal wil huurders verleiden te
verhuizen naar een kleinere woning wanneer de grootte van
het huishouden afneemt.

Met de stelling of Portaal huurders moet stimuleren om te
verhuizen naar een kleinere woning als de grootte van het
huishouden afneemt, zijn meer respondenten het oneens
(47%) dan eens (31%).

Wanneer huurders voorrang krijgen op andere
woningzoekenden dan neemt de bereidheid om te verhuizen
toe: 55% is dan wel bereid te verhuizen tegenover 25% die dit
nog steeds niet wil. Dit geldt ook wanneer de huurders de
oude huurprijs mogen meenemen naar de nieuwe woning:
47% is dan wel bereid te verhuizen tegenover 30% die dit nog
steeds niet wil. Wanneer huurders € 50 meer moeten betalen
hiervoor dan neemt de bereidheid weer af: 31% is dan bereid
te verhuizen, maar een groter deel wil dat dan niet (48%).

Al met al vindt de helft van de huurders dat Portaal zich niet
moet bezighouden met de gezinssamenstelling om te
beoordelen of iemand nog passend woont (49%). Een veel
kleiner deel (22%) is van mening dat Portaal dit wel mag
doen.

Passend wonen: grootte van huishouden en woning

7%

12%

15%

9%

25%

24%

43%

32%

22%

24%

22%

19%

23%

22%

29%

30%

16%

18%

28%

15%

17%

9%

12%

20%

7%

Ik vind dat Portaal mij moet stimuleren om te verhuizen naar
een kleinere woning als de grootte van het huishouden

afneemt

Als de woning voor mij te groot wordt, ben ik bereid om te
verhuizen naar een kleinere woning als ik via Portaal voorrang

krijg op andere woningzoekenden

Als de woning voor mij te groot wordt, ben ik bereid om te
verhuizen naar een kleinere woning als ik dan mijn oude

huurprijs naar de nieuwe woning mag meenemen

Als de woning voor mij te groot wordt, ben ik bereid om te 
verhuizen naar een kleinere woning als ik dan voor deze 

woning niet meer dan € 50,- per maand extra huur hoef te 
betalen

Ik vind dat Portaal zich niet moet bezighouden met mijn
gezinssamenstelling om te beoordelen of ik nog passend

woon

Stellingen over passend wonen bij gezinssamenstelling en grootte van de woning, 2021.

helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens
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De overheid vindt dat ook woningcorporaties een bijdrage moeten leveren aan het verduurzamen van
woningen. Bij de huurders is gepeild of zij bereid zijn om een vergoeding te betalen voor een
energiezuinigere woning deze maatregelen.

Iets meer dan de helft van de huurders is bereid een vergoeding te betalen voor een energiezuinigere
woning mits zij dit bedrag terugverdienen door lagere energiekosten (56%). Een tiende is hier zelfs toe
bereid als zij hiervoor meer moeten betalen, omdat zij duurzaamheid belangrijk vindt (12%). Een derde van
de respondenten wil geen vergoeding betalen voor een energiezuinigere woning. De voornaamste reden
die zij hiervoor aandragen is dat het huis al energiezuinig genoeg is (16%). De overige huurders vinden dit
te veel gedoe (12%) of vinden zij duurzaamheid niet belangrijk genoeg (4%).

75-Plussers en lager opgeleiden zijn minder vaak bereid een vergoeding te betalen voor een energiezuinige
woning (resp. 54% en 60% t.o.v. 68% gemiddeld). Respondenten onder de 30 jaar en 30- tot 45-jarigen zijn
dat vaker wel (75% en 74%), net als hoger opgeleiden (80%).

Tevens is gevraagd wat men vindt dat Portaal moet doen als het gaat om het verduurzamen van haar
woningbezit. Een kwart vindt dat Portaal alleen moet investeren in het isoleren van woningen (24%). Ruim
de helft vindt echter dat er ook geïnvesteerd mag worden in energieopwekking zoals via zonnepanelen of
warmtepompen (55%). Een vijfde is van mening dat het investeren in duurzaamheid nog grootschaliger
dan dat mag worden aangepakt (21%).

Huurders met een huis met een energielabel C of lager zijn vaker bereid een vergoeding te betalen (75%).
Ook vinden zij vaker dat er nog grootschaliger geïnvesteerd mag worden in duurzaamheid (28%). Mensen
met energielabel A of B geven juist vaker aan dat Portaal niet alleen moet investeren in isolatie van
woningen maar ook in energieopwekking (61%).

Jongeren onder de 30 vinden vooral dat Portaal niet alleen de woningen moet isoleren maar ook moet
investeren in energieopwekking (77%). 75-Plussers vinden vooral het investeren in isoleren van de
woningen belangrijk (37%). Lager opgeleiden vinden dit ook (30%), terwijl hoger opgeleiden juist vinden
dat Portaal grootschaliger moet investeren in duurzaamheid (38%).

Huurders die van mening zijn dat Portaal alleen moet investeren in het isoleren van woningen zijn minder
vaak bereid een vergoeding te betalen (47% tegenover 68% gemiddeld). Huurders die vinden dat Portaal
nog grootschaliger moet investeren zijn juist meer dan gemiddeld bereid een vergoeding te betalen(76%).

Duurzaamheid

56%

12%

4%

12%

16%

Ja als dat betekent dat ik dit bedrag ook ga
terugverdienen door lagere energiekosten

Ja, ik wil wel iets meer betalen dan dat
wat ik terugverdien omdat ik
duurzaamheid belangrijk vind

Nee, ik vind duurzaamheid niet belangrijk

Nee, ik vind dat te veel gedoe

Nee, mijn huis is al energiezuinig

Of men bereid is een vergoeding te betalen voor een energiezuinigere woning, 
2021.

24%

55%

21%

Alleen investeren in het
isoleren van woningen

Niet alleen isoleren van
woningen, maar ook investeren

in energieopwekking
(zonnepanelen,…

Nog grootschaliger investeren
in duurzaamheid

Wat Portaal volgens respondenten moet doen als het gaat om het verduurzamen 
van haar woningbezit, 2021.



32%

50%

4% 4%

10%

Digitaal (mail/online) Telefonisch Langs gaan op
kantoor

Whatsapp Schriftelijk/per post

Voorkeur voor manieren van contact volgens respondenten, 2021.
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Ook is bij respondenten nagegaan waar hun voorkeuren liggen als het gaat om
contact met Portaal. Zo wil de helft van de respondenten het liefst de meeste
zaken telefonisch regelen (50%). Een derde geeft de voorkeur aan digitaal
contact, zoals via de mail of website (32%). Een kleiner deel wil dit graag
schriftelijk (10%), persoonlijk door langs te gaan op kantoor (4%) of via
Whatsapp (4%).

Respondenten onder de 30 jaar geven meer dan gemiddeld de voorkeur aan
digitale communicatie (40%), net als respondenten tussen de 30 en 45 jaar
(43%). De 75-plussers juist niet (16%): zij geven meer dan gemiddeld de
voorkeur aan schriftelijk contact (29%) of langs gaan op kantoor(8%).

Lager opgeleiden hebben minder vaak de voorkeur om digitaal te
communiceren (26%), terwijl hoger opgeleiden dit juist wel liever hebben
(40%). Lager opgeleiden geven in verhouding meer dan gemiddeld de voorkeur
aan langs gaan op kantoor (10%).

De verschillende doelgroepen hebben allemaal de sterkste voorkeur voor
telefonisch contact. Dit varieert van 46% onder de 30-45-jarigen tot 58% onder
de 45-65-jarigen.

Dienstverlening Portaal
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Portaal wil haar dienstverlening verder digitaliseren om te voldoen aan de
behoefte van bewoners om zaken online te regelen wanneer dat hen uitkomt. De
meningen hierover verschillen enigszins. Vier op de tien respondenten vinden het
een goed idee als Portaal meer zaken digitaal gaat regelen met huurders (41%)
en een iets kleiner deel vindt dit geen goed idee (34%). Een kwart heeft een
neutrale mening (25%).

Met name jongeren onder de 30 jaar en respondenten tussen de 30 en 45 jaar
vinden het een goed idee als Portaal meer zaken digitaal regelt met huurders
(resp. 64% en 63% vinden dit een goed idee). 75-plussers vinden dit meer dan
gemiddeld geen goed idee (53%). Lager opgeleiden vinden dit ook meer dan
gemiddeld geen goed idee (43%), maar hoger opgeleiden vinden dit vaker wel
een goed idee (52%).

Twee derde van de huurders is zelf goed in staat om zaken online te regelen met
Portaal (65%). Bij een zesde van de huurders lukt dit wel, maar alleen met wat
hulp (16%). Een tiende besteedt het aan iemand anders uit (9%) en nog eens een
tiende kan dit niet zelf, maar wil ook niet dat een ander dit voor hen regelt (10%).

Jongeren onder de 30 en 30- tot 45-jarigen kunnen gemakkelijker zelf zaken
online regelen met Portaal (86% en 88%). 75-Plussers hebben hier veel meer
moeite mee. Zo moet bij 21% iemand anders dit doen en 27% geeft aan het niet
zelf te kunnen maar ook niet te willen dat anderen dit doen.

Het overgrote deel van de hoger opgeleiden (88%), maar ook middelbaar
opgeleiden (76%) kunnen zelf goed zaken online regelen met Portaal. Onder
lager opgeleiden is dit aandeel veel lager (42%). Omdat zij dit niet zelf kunnen
moet iemand anders dit voor hen doen (19%) of men kan het niet maar wil het
ook niet door iemand anders laten doen (15%).

Digitale zaken

13% 28% 25% 22% 12%

Ik vind het een goed idee van Portaal
om meer zaken digitaal te gaan

regelen met huurders

Ik vind het een goed idee van Portaal om meer zaken digitaal te gaan regelen met huurders

helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens

65%

16%

9%

10%

Dat kan ik goed zelf

Dat kan ik wel, maar daar heb ik hulp
bij nodig

Dat moet iemand anders voor mij
doen, dat kan ik niet zelf

Ik kan het niet zelf en ik wil ook niet
dat anderen dit voor mij doen

Of men in staat is om zaken online te regelen met Portaal, 2021.
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Achtergrondkenmerken

4%

15%

43%

23%

15%

Leeftijd van respondenten in categorieën, 2021

Jonger dan 30

30 tot 45 jaar

45 tot 65 jaar

65 tot 74 jaar

75 plussers

51%

21%

12%

11%

5%

Huishoudenssamenstelling, 2021

Alleenstaand

Gezin zonder kinderen

Gezin met kinderen

Eenoudergezin

Anders, namelijk:

33%

41%

25%

Opleidingsniveau van respondenten, 2021

Lager opgeleid

Middelbaar opgeleid

Hoger opgeleid

25%

14%

13%

38%

6%
4%

Woningtype waarin men woont, 2021

Appartement met lift

Appartement zonder lift

Beneden/bovenwoning

Eengezinswoning

Seniorenwoning

Anders

5%

4%
2%

2%

1%
1%

2%

81%

Energielabel van de woning waar men in woont, 2021

Label A

Label B

Label C

Label D

Label E

Label F

Label G

Weet ik niet



Bijlage vragenlijst

Huurdersorganisaties Portaal 2021

Vragenlijst
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Dimensus en Companen: Bundeling van kennis, kunde en kracht

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

Companen helpt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en zorginstellingen, onder andere door onderzoek naar vraag en aanbod op de woningmarkt; op het 
niveau van de regionale woningmarkt, op locatieniveau, op het niveau van uw vastgoedportefeuille. In de onderzoeken is er aandacht voor de kwaliteit van de 
leefomgeving en voor zorg en diensten aan huis. Het onderzoek van Companen biedt een praktische opmaat voor advies, beleidsplannen en samenwerking. 

Dimensus en Companen bundelen de krachten om u nog beter van dienst te kunnen zijn met innovatief onderzoek, passend bij uw vraag. Wij koppelen 
deskundigheid en logistieke ervaring, kwaliteit, flexibiliteit en een plezierige samenwerking aan een betaalbare prijs. In gezamenlijkheid ontwikkelen we 
producten. Voorbeeld hiervan is de GemeenteBeleidsMonitor (GBM) die inzicht geeft in waar uw gemeente staat op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en 
sociale kracht. En ook het WoonWaardeModel, waarmee gericht informatie wordt verkregen voor gebiedsmarketing rond nieuwe woonbestemmingen, samen 
met potentiële bewoners. 

Zo gaan Dimensus en Companen samen op zoek naar antwoorden op uw vragen! 
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