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Inleiding 

Wat vinden de bewoners van hun gerenoveerde woning?

Aanleiding van dit onderzoek

Saint-Gobain heeft in 2021 een groot integraal onderzoek uitgevoerd naar “Beter wonen in Nederland”. 
Met het onderzoek heeft Saint-Gobain gekeken naar de rol van verduurzaming van de woningvoorraad 
ten behoeve van het welzijn en de kwaliteit van leven van de bewoners. Het uitgangspunt van het 
onderzoek is dat de bewoner centraal moet staan. Uit de conclusies is naar voren gekomen dat 
aanvullend onderzoek nodig is omdat er weinig bekend is over de ervaring van bewoners in de praktijk 
bij verduurzamingsprojecten.

Ervaringen van bewoners met verbeter en verduurzamingsprojecten

Er blijkt weinig bekend over de reële effecten en ervaringen van bewoners van verbeter en 
verduurzamingsprojecten. Zo zouden projecten in theorie moeten leiden tot energiebesparing en 
verbeterde welzijn (een comfortabele, gezonde en veilige woning) voor bewoners, maar of dit ook 
gerealiseerd wordt is onduidelijk. Bewoners worden nadien niet of nauwelijks gevraagd of dit ook echt 
klopt. Breder gesteld: het is niet bekend wat de effecten zijn van verbeter en 
verduurzamingsprojecten op bewoners, met name op hun wooncomfort, gezondheid, veiligheid en 
bredere welzijn.

Over Saint-Gobain en de Woonbond

Zo kwam Saint-Gobain bij de Woonbond terecht. De Woonbond is een vereniging met 
huurdersorganisaties en individuele leden. De vereniging Woonbond heeft bijna 1,6 miljoen 
georganiseerde huurders als lid en bijna 10.000 persoonlijke leden. De Woonbond heeft middels haar 
leden toegang tot bewoners. Zij kan de ervaringen met gerenoveerde en verduurzaamde woningen 
middels een enquête bij hen ophalen. Dit kan de Woonbond gericht doen door na te gaan welke leden 
betrokken zijn bij verbeter- en verduurzamingsprojecten en hen te bevragen over de werkelijke 
effecten van deze renovatie(s). Saint-Gobain is een bedrijf dat verschillende bouwmaterialen 
produceert. Zoals glas, isolatiemateriaal en plafonds maar ook complete systemen zoals Building 
integrated PV of prefab binnenwanden.
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Doelstelling onderzoek

Doel van het onderzoek

Inzicht te krijgen in de mening, wensen en behoeften en ervaringen van de bewoners die 
betrokken zijn geweest bij verbeter- en verduurzamingsprojecten. 

Welke inzichten levert het onderzoek op?

1. Inzicht in voornaamste effecten, volgens bewoners, van verbeter- en 

verduurzamingsprojecten op welzijn, woningkwaliteit en leefomgeving. De aspecten 

betreffen in ieder geval: luchtkwaliteit, daglicht, thermisch comfort en veiligheid. 

2. Inzicht in de mate waarin huurders zich betrokken en gehoord voelden in het proces van 

verbeter- en verduurzamingsprojecten /transformatie en welk effect heeft dit op de 

resultaten van de renovatie. 
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Onderzoeksverantwoording

Vragenlijst

Saint-Gobain en de Woonbond hebben voor dit onderzoek samen een vragenlijst ontwikkeld. De 
vragenlijst bestaat uit 31 vragen. In de vragenlijst wordt gevraagd naar de tevredenheid voor en na 
de renovatie, geluid, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en energie. Daarnaast is naar een aantal 
achtergrondkenmerken gevraagd: leeftijd, huishoudsamenstelling, type woning en of de bewoners 
een aangepaste woning nodig heeft. 

Adressen van de bewoners

De Woonbond heeft huurdersorganisaties gevraagd of ze willen meewerken aan het onderzoek door 
adressen op te vragen aan de corporatie. Uiteindelijk hebben 42 huurderorganisaties hier positief op 
gereageerd en is het gelukt om van 7 corporaties adressen te ontvangen. Deze corporaties zijn 
verspreid over heel Nederland. We hebben de woningcorporaties gevraagd naar adressen van 
woningen die in 2018, 2019 of 2020 gerenoveerd zijn en die naar een label B of A zijn gegaan. Van 
sommige corporaties hebben we achtergrondgegevens ontvangen over het type ingreep (van welk 
label naar wel label is gerenoveerd). Helaas niet van alle dus kunnen we niet in detail treden over 
wat de resultaten betekenen voor het type ingreep wat is gedaan. 

Veldwerk

De vragenlijst is door de Woonbond verspreid onder 4.956 huurders. We hebben niet alle adressen op 
hetzelfde moment ontvangen. De uitnodigingen zijn in oktober en november 2022 verstuurd. Op de 
vragenlijst hebben 787 bewoners gereageerd. Daarvan gaven 697 bewoners ook al in de 
gerenoveerde woning te wonen voor de renovatie. Er is een respons behaald van 14%. Voor dit type 
onderzoek is dit een gemiddelde respons. 

Situatie tijdens het veldwerk: stijgende energieprijzen
Sinds juli 2022 zien we de energietarieven enorm stijgen. In oktober 2022 ontvingen veel mensen 
met een variabel contract een nieuw contract en een verhoging van de maandelijkse kosten. We 
hebben in dit onderzoek gevraagd naar het energieverbruik en niet de kosten. 5

Doelgroep:

Bewoners van gerenoveerde woningen 

in Nederland 

Veldwerkperiode:

oktober en november 2022 

Respons (n):

Er zijn 4.956 bewoners uitgenodigd. 

Daarvan hebben 697 bewoners 

meegedaan (14%).
Niet alle respondenten hebben alle vragen 

ingevuld, hierdoor kan het aantal reacties (n) per 

vraag verschillen.

Dataverzameling:

Uitnodigingen en vragenlijsten 

verstuurd per post

Onderzoeksverantwoording



6

Samenvatting en conclusies



Samenvatting: inzicht krijgen in de mate waarin bewoners zich betrokken en 
gehoord voelden in het proces van verbeter- en verduurzamingsprojecten

7

Ongeveer de helft van de bewoners wordt voor en na de renovatie betrokken bij 
de renovatie 
Van de bewoners geeft iets meer dan de helft (56%) aan dat er van te voren is 
gevraagd naar de wensen voor de renovatie, bijvoorbeeld een nieuwe badkamer, 
keuken of meer comfort in de woning. De overige 44% weet het niet (12%) of zegt 
dat er niet naar hun wensen is gevraagd (32%). 
De helft (49%) zegt dat de verhuurder na de renovatie niet heeft gevraagd of 
gemeten of ze tevreden waren. Bij iets meer dan de helft (55%) is dit wel gedaan, 
in een persoonlijk gesprek, door een vragenlijst of door een technische meting te 
doen.

Klachten in de gerenoveerde woning
De top-3 aan klachten in de woning van huurders is: geluid van buren, tocht, te 
koud in de woning. Twee derde (69%) geeft aan dat de klachten nog niet hersteld 
zijn. Bijna een derde (31%) zegt dat de klachten hersteld zijn en daarvan zegt 18% 
nog niet tevreden te zijn. 

Geluidsoverlast: de meeste geluidsoverlast hebben bewoners van directe buren
Een ruime meerderheid (61%) zegt dat het geluid rondom het huis (redelijk) rustig 
is en 13% behoorlijk of heel storend. De meeste overlast hebben bewoners van 
geluid van directe buren en het lopen of bonken van mensen of huisdieren.

Lucht: de luchtkwaliteit wordt redelijk beoordeeld, sommige bewoners vinden 
de lucht te droog
Gemiddeld beoordelen de bewoners de lucht in de woning met een 6,9. Uit de 
open antwoorden blijkt dat sommige bewoners de lucht te droog vinden. 
Bewoners zorgen voor frisse lucht in hun huis door de ramen te openen, de 
ventilatieroosters en de afzuigpunten in huis. 

Iets meer dan de helft (55%) kreeg uitleg over hoe de ventilatie werkt, een derde 
niet (33%) de rest weet het niet meer (12%). Van de bewoners die uitleg hebben 
gekregen is er in de helft (48%) van de gevallen is er iemand langsgekomen om de 
ventilatie uit te leggen. 

Temperatuur: bewoners vinden het in de zomer vaak iets te warm of heel erg 
warm
Iets meer dan de helft kreeg geen uitleg over de verwarming (53%). In bijna de 
helft van de gevallen kwam er iemand langs (45%) of kregen ze een boekje (44%).
In de winter wordt de temperatuur in huis over het algemeen goed beoordeeld. 6 
op de 10 bewoners (59%) vindt de temperatuur voldoende/goed in huis in de 
winter. Ongeveer 1 op de 5 (19%) vindt de temperatuur slecht/onvoldoende. Als 
het niet warm wordt in huis doen bewoners extra kleren aan of gebruiken een 
dekentje in de winterperiode.
In de zomer vindt ongeveer een derde (36%) het vaak iets te warm of heel erg 
warm. En 37% vindt de temperatuur meestal/altijd goed. De meeste bewoners 
zorgen voor verkoeling door de gordijnen of lamellen dicht te doen, een ventilator 
en nachtventilatie.

Energie: het energieverbruik niet altijd zoals het werd beloofd voor de renovatie
Van de bewoners zegt 17% dat het energieverbruik nu hoger is dan beloofd, 18% 
precies zoals beloofd. Ook zegt 29% dat het nu iets of veel lager is dan beloofd.
Bewoners proberen over het algemeen energie te besparen. Ongeveer een derde 
zegt dit altijd te doen (36%), 25% vaak en 25% regelmatig. 

Licht
Over het daglicht in huis zijn de meeste bewoners tevreden. Daarvan zegt 85% dat 
er goed/voldoende daglicht in huis komt.



Conclusies
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Vooraf luisteren naar bewoners zorgt na de renovatie voor minder overlast en klachten

Als bewoners voor de renovatie gevraagd wordt naar hun wensen door de verhuurder zijn ze na de renovatie 
positiever. Ze hebben minder overlast van geluid, beoordelen de luchtkwaliteit hoger, de temperatuur in huis in de 

winter beter, het daglicht dat in huis komt beter en het energieverbruik is vaker precies zoals beloofd. 

Bewoners die aangeven dat hun wensen vooraf niet zijn meegenomen zeggen vaker dat hun klachten niet zijn 
hersteld en dat ze geen uitleg hebben gekregen over de ventilatie en de verwarming. 

Verschillen tussen bewoners

Verschillende bewoners hebben deelgenomen aan het onderzoek. Tussen de groepen zijn de volgende verschillende 
belangrijkste. Jongere bewoners ervaren meer overlast en hebben vaker klachten dan ouderen. Bewoners met 

kinderen ervaren meer overlast en hebben vaker klachten dan bewoners zonder kinderen. Bewoners in een flat of 
appartement ervaren vaker geluidsoverlast dan bewoners in eengezinswoningen. 

•Betrokken 
en gehoord

•Bewoners
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Resultaten van de 
enquête
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1. Tevredenheid voor en na de renovatie
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Bent u tevreden in uw gerenoveerde woning? Wat zou er beter kunnen? 

V: Bent u tevreden in uw gerenoveerde woning? Indien uw niet tevreden bent, wat zou er dan beter kunnen? (n=572)

Lucht Temperatuur Geluid Afwerking

• “De droge lucht in huis in de winter 

vind ik het te koud in de zomer 

wordt het te warm in huis.”

• “Het ventilatiesysteem zou beter 

kunnen. Nu als ik aan het koken 

ben en het ventilatie systeem staat 

aan gaat de rookmelder gewoon af. 

(…).”

• “Ik ben redelijk tevreden over mijn 

gerenoveerde woning. Het 

energiezuinige aspect is geweldig 

en dat het huis niet meer tocht 

ook. De mechanische ventilatie 

vind ik niet ideaal. Er is ons verteld 

dat er geen ramen open hoeven 

voor frisse lucht, maar als we dat 

doen is er te weinig zuurstof en 

krijgen we hoofdpijn.”

• “De woning is zomers veel te warm 

waardoor je een airco gaat 

gebruiken en je onnodig energie 

moet verbruiken.”

• “De tocht in huis. Het huis is enorm 

koud en vochtig en niet normaal te 

krijgen. mijn muren schuren als 

een sneltrein, mijn draagmuren 

komen los van het plafond. Het is 

teveel allemaal maar een oplossing 

moet ik zelf maar bekostigen en 

oplossen.”

• “De ventilatie openingen zorgen 

voor veel warmteverlies. Het is en 

blijft ijskoud ook na veel meer 

energiegebruik.”

• “De muren hadden beter afgewerkt 

kunnen worden. Sinds de renovatie 

hebben wij niet meer last van 

geluiden, omdat we nieuwe ramen 

hebben gekregen.”

• “Het geluid van de buren hoor je 

nog duidelijker.”

• “Wij hebben veel last van tocht in 

ons huis, en geluidsoverlast van de 

buren en van de straat. Het voelt 

net alsof we op straat wonen.”

• “De geluidoverlast in de zomer 

moet verholpen worden.”

• “De afwerking is ronduit slecht!! 

Dankzij de nieuwe kozijnen zitten 

er nog steeds gaten onder de 

vensterbank wat zorgt voor kou en 

tocht.”

• “De binnenkant van de muren zijn 

heel erg slecht, zouden gestuct 

moeten worden.”

• “De geverfde buitenboel bladdert 

af. De isolatiebolletjes komen op 

allerlei plekken mijn huis in 

waaien.”

• “Ik ben tevreden, maar de 

afwerking is wel redelijk slordig 

gebeurd. Muren, deuren, vloeren 

en aanrecht zijn niet overal 

helemaal recht of vlak.”

Gegeven toelichtingen
Selectie van de gegeven antwoorden
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56% van de bewoners is voorafgaand aan de renovatie naar wensen gevraagd

Bij 4 op de 10 huurders is naderhand onderzocht hoe (on)tevreden men was na renovatie

V: Heeft uw verhuurder naar uw wensen gevraagd vóór de renovatie? (n=682)
V: Heeft uw verhuurder onderzocht of u tevreden was ná de renovatie? Meerdere antwoorden mogelijk. (n=672)

Naar wensen gevraagd vóór de renovatie

21%

35%

32%

12%

Ja, vrijwel alle wensen zijn
meegenomen

Ja, een paar wensen zijn
meegenomen

Nee, mijn wensen zijn niet
meegenomen

Weet ik niet

Naar (on)tevredenheid gevraagd ná de renovatie
Meerdere antwoorden mogelijk

56% een paar of 

alle wensen 

meegenomen
49%

46%

8%

Nee Ja (op één of meerdere manieren) Anders
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Bewoners die vooraf aan het proces zijn bevraagd, zijn ook naderhand vaker 
bevraagd. Verhuurders zijn dus meer betrokken bij het hele proces

Een vragenlijst en persoonlijk gesprek zijn het vaakst ingezet om tevredenheid te onderzoeken

V: Heeft uw verhuurder onderzocht of u tevreden was ná de renovatie? Meerdere antwoorden mogelijk. (n=672)
V: Heeft uw verhuurder naar uw wensen gevraagd vóór de renovatie? (n=682)

Is er naar (on)tevredenheid gevraagd ná de renovatie?
Totaal en uitgesplitst naar of wensen meegenomen zijn in de renovatie

49%

31%

45%

65%

55%

42%

64%

48%

26%

29%

8%

5%

8%

9%

15%

Totaal (n=672)

Ja, vrijwel alle wensen zijn meegenomen (n=143)

Ja, een paar wensen zijn meegenomen (n=233)

Nee, mijn wensen zijn niet meegenomen (n=216)

Weet ik niet (n=78)

Nee Ja Anders

Wijze van bevragen (indien bevraagd)

Persoonlijk 

gesprek Vragenlijst

Technische 

metingen

49% 50% 11%

67% 34% 11%

43% 55% 11%

30% 68% 14%

48% 43% 9%

Naar wensen gevraagd vóór de renovatie



14%

16%

21%

32%

66%

75%

82%

Nette/onderhouden woning: aan buitenzijde

Gebruik van duurzame materialen

Nette/onderhouden woning: binnenzijde

Kwaliteit badkamer, keuken en toilet

Energiezuinig wonen

Veilig wonen
(inbraak, brand of letsel)

Gezond & comfortabel wonen
(daglicht, geluid, luchtkwaliteit, tempratuur of tocht)
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Het belangrijkst aan de woning vindt men gezond & comfortabel wonen, veilig 
wonen en energiezuinig wonen

V: Wat vindt u belangrijkst in uw woning? Zet op volgorde van meest belangrijk naar minst belangrijk (n=529)

Rangordering van punten die men van belang vindt in de woning 
% in persoonlijke top-3 geplaatst

1

2

3

4

5

6

7
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Wat is voor u het belangrijkste om prettig te wonen?

V: Wat is voor u het belangrijkste om prettig te wonen? (n=571)

Gezond & comfortabel wonen Veilig wonen Energiezuinig wonen

• “De rust, het uitzicht, bereikbaarheid 

supermarkt en vervoer, parkeren, zonnig 

balkon.”

• “Een comfortabel appartement in een veilige 

buurt.”

• “Een gezonde woning én een gezonde 

leefomgeving.”

• “Een licht huis, rust en een goede relatie met de 

buren.”

• “Een comfortabel huis waar je je thuis voelt en 

een goede buurt.”

• “Je veilig voelen, minder stankoverlast van de 

naaste buren, constant nicotine en wietlucht in 

de achtertuin, dat de buren en ook andere 

bewoners hun tuinen beter onderhouden. Het 

lijkt wel een asobuurt, onkruid een halve meter 

hoog! Een bende in de tuin.”

• “Om geen overlast te hebben rust en veiligheid 

en goed geïsoleerde woning.”

• “Veilig, rustig en geen geluidsoverlast.”

• “Dat de woning in de zomermaanden koeler zou 

zijn.”

• “De energie neutrale woning.”

• “Zonnepanelen hadden wel gemogen in deze 

dure tijd. Uitleg van installatie systemen 

boekjes.”

• “Volgens de verhuurder moet je wennen aan 

vernieuwing?”

• “Het is zomers koel in huis. In de winter hoeven 

we niet zoveel hoeven te stoken om het warm te 

houden.”

Gegeven toelichtingen
Selectie van de gegeven antwoorden



18%

19%

26%

78%

82%

84%

De gevel (buitenkant)

 Het dak
(mooie dakpannen of zonnepanelen)

De kozijnen

De muren, vloeren
en plafonds

De keuken

De badkamer en toilet
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De badkamer, het toilet en de keuken zijn de delen waarvan men het 
belangrijkste vindt dat ze mooi/net zijn afgewerkt 

V: Welke delen van uw huis moeten het mooist of netst zijn afgewerkt?(n=492)

Rangordering van delen van het huis het mooist/netst moeten zijn afgewerkt
% in persoonlijke top-3 geplaatst

1

2

3

4

5

6
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De meeste klachten heeft men over geluid van de buren

Ook tocht en kou in de woning is een veel gehoorde klacht

V: Welke klachten heeft u in uw gerenoveerde woning? (n=683)

Klachten in de gerenoveerde woning
Totaal, gesorteerd op % ja (hoog – laag)

14%

13%

13%

16%

12%

11%

10%

14%

11%

12%

11%

8%

72%

70%

68%

65%

68%

66%

66%

60%

61%

59%

58%

45%

14%

17%

19%

19%

20%

23%

24%

27%

27%

29%

31%

47%

 De installaties zijn lastig te bedienen

Niet genoeg frisse lucht in de woning

Te warm in de woning

 De installaties werken niet goed

Vocht en schimmel

Slecht werkende onderdelen deuren/ramen

Geluid van buiten

Geluid vanuit de gang of het trappenhuis

Geluid van installaties

Te koud in de woning

Tocht

Geluid van buren

Weet ik niet Nee Ja
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Men ervaart minder klachten als wensen vóór renovatie zijn meegenomen

Op vrijwel alle punten ervaren bewoners zonder inspraak de meeste klachten 

V: Welke klachten heeft u in uw gerenoveerde woning? (n=683)

Klachten in de gerenoveerde woning (%ja)
Totaal en uitgesplitst naar of wensen zijn uitgesproken vóór de renovatie

47%

31%

29%

27%

27%

24%

23%

20%

19%

19%

17%

14%

40%

16%

13%

19%

15%

16%

14%

10%

13%

13%

15%

6%

47%

33%

31%

30%

23%

24%

25%

20%

20%

23%

15%

15%

56%

40%

40%

35%

40%

29%

30%

27%

24%

22%

21%

20%

Geluid van buren

Tocht

Te koud in de woning

Geluid vanuit de gang of het trappenhuis

Geluid van installaties

Geluid van buiten

Slecht werkende onderdelen deuren/ramen

Vocht en schimmel

Te warm in de woning

 De installaties werken niet goed

Niet genoeg frisse lucht in de woning

 De installaties zijn lastig te bedienen

Vrijwel alle wensen 

meegenomen (n=143)

Wensen gedeeltelijk 

meegenomen (n=235)

Wensen zijn niet 

meegenomen (n=220)



69%

18%

13%

Nee

Ja, maar ik ben nog niet
tevreden
Ja, ik ben tevreden
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69% van de bewoners met klachten geeft aan dat deze niet zijn hersteld

Bij 2 op de 10 bewoners is de klacht wel hersteld, maar is men nog niet tevreden 

V: Heeft uw verhuurder de klachten (van de vorige vraag) hersteld? (n=528)
V: Wilt u hier meer over vertellen? (n=359)

Zijn klachten verholpen?

Ja, ik ben tevreden 
(n=19)

Ja, maar ben nog niet tevreden 
(n=77)

Nee 
(n=263)

• “Storing in het 

ventilatiesysteem gehad. Half 

jaar op een oplossing moeten 

wachten.”

• “Er waren heel veel klachten, 

bij vele buren ook dezelfde. We 

hebben samen geklaagd. Mijn 

problemen zijn daarna opgelost 

en gecompenseerd.”

• “Heb over de droge lucht 

gemeld, er is grondig 

onderzoek gedaan. Ze hebben 

hun best gedaan maar het 

gewenste resultaat voor mij is 

er niet.”

• “De ventilatie werkt 

"automatisch". Ik merk hier 

weinig van en ik kan hem niet 

zelf bedienen. De monteur zei 

dat het werkt zoals het hoort. 

Daar moet ik maar op 

vertrouwen, maar ik ben 

sceptisch.”

• “Vochtplekken op de muur aan 

de andere kant van de 

badkamer, al 3 maal hersteld 

maar nog niet opgelost.”

• “We hadden graag meer 

roosters in de grote ramen 

gehad. Te goed geïsoleerd 

daardoor droge lucht en 's 

nachts droge mond.”

• “Er wordt nog aan gewerkt.”

• “Er word gezegd dat er niks aan 

te doen is. Sinds de renovatie is 

het boven te warm. De kachel 

beneden in de woonkamer kan 

de ruimte niet voldoende 

verwarmen en het warme 

water duurt een eeuwigheid 

voordat het heet is.”

• “Volgens verhuurder moet je 

wennen aan vernieuwing?”

Gegeven toelichtingen
Selectie van de gegeven antwoorden
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2. Geluid



2%

32%

29%

24%

8%

5%

Heel storend

Behoorlijk storend

Soms storend

Redelijk rustig

Rustig

Weet ik niet
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Merendeel van de bewoners ervaart (redelijk) rustig omgevingsgeluiden

Bewoners jonger dan 50 jaar, in een flatwoning en uit regio West ervaren het vaakst storend geluid

V: Wat vindt u van het geluid rond uw huis? Denk bijvoorbeeld aan verkeer of spelende kinderen buiten. (n=678)

Ervaren geluid rondom het huis
Totaalniveau

13% heel of 

behoorlijk 

storend geluid

61%
(redelijk) 

rustig geluid

Verdieping: wie ervaren het meeste geluid om de woning
Uitgesplitst naar regio waar men woont, type woning en leeftijd 

3%

2%

2%

3%

2%

4%

3%

0%

51%

54%

75%

64%

54%

67%

63%

54%

28%

29%

17%

22%

28%

22%

24%

26%

18%

15%

6%

11%

16%

8%

10%

19%

50 jaar of jonger  (n=183)

51 - 66 jaar (n=247)

67 of ouder (n=241)

Eengezinswoning (n=433)

Flatwoning (n=234)

Regio Noord (n=172)

Regio Oost en Zuid (n=271)

Regio West (n=235)

weet ik niet (redelijk) rustig soms storend heel of behoorlijk storend



8%

7%

16%

10%

23%

24%

43%

46%

28%

31%

18%

21%

17%

21%

12%

11%

13%

9%

6%

8%

11%

7%

5%

4%

Geluiden van buren

Geluiden van buiten

Geluid vanuit de gang of het trappenhuis

Geluid van installaties

Weet ik niet Geen Weinig Niet weinig, niet veel Veel Heel veel
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De meeste overlast heeft men van de (directe) buren

Bewoners jonger dan 66 jaar ervaren vaker verschillende vormen van geluidsoverlast

V: Hoeveel geluidsoverlast heeft u? (n=677)
V: Zet u de ventilatie uit of lager bij geluidsoverlast? (n=146)

Hoeveel geluidsoverlast men heeft van… 
Totaal. Gesorteerd van meest naar minst overlast gevend. 
Door afrondingsverschillen tellen niet alle percentages op tot 100%.

% (heel) veel overlast
Totaal en uitgesplitst naar leeftijd 

Totaal

50 jaar of 

jonger

51 – 66 

jaar

67 jaar of 

ouder

24% 34% 28% 13%

17% 22% 20% 8%

11% 15% 13% 6%

11% 18% 12% 6%

Percentages in het rood zijn significant 

groter dan het percentage in het zwart. 
Van de huurders met overlast van het geluid van installaties... 

• 32% zet de ventilatie een standje lager

• 25% zet de ventilatie uit 

• 43% van deze huurders zet de ventilatie niet uit of lager 



8%

7%

16%

10%

23%

24%

43%

46%

28%

31%

18%

21%

17%

21%

12%

11%

13%

9%

6%

8%

11%

7%

5%

4%

Geluiden van buren

Geluiden van buiten

Geluid vanuit de gang of het trappenhuis

Geluid van installaties

Weet ik niet Geen Weinig Niet weinig, niet veel Veel Heel veel
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Bewoners in een flatwoning hebben vaker geluidsoverlast van geluid vanuit de 
gang of het trappenhuis

V: Hoeveel geluidsoverlast heeft u? (n=677)

Hoeveel geluidsoverlast men heeft van… 
Totaal. Gesorteerd van meest naar minst overlast gevend. 
Door afrondingsverschillen tellen niet alle percentages op tot 100%.

% (heel) veel overlast
Totaal en uitgesplitst naar type woning 

Totaal

vrijstaande 

woning

eengezins

woning flatwoning

24% 9% 23% 29%

17% 0% 15% 20 %

11% 0% 8% 18%

11% 27% 11% 10%

Percentages in het rood zijn significant 

groter dan het percentage in het zwart. 
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Geluiden van buren zelf geven het meeste overlast

Bewoners jonger dan 50 jaar ervaren vaker verschillende vormen van geluidsoverlast

V: In welke mate heeft u geluidsoverlast van de buren? 

7%

8%

14%

8%

9%

8%

37%

48%

48%

52%

53%

64%

22%

18%

19%

23%

27%

18%

18%

13%

10%

8%

5%

6%

9%

6%

6%

4%

4%

3%

8%

8%

3%

4%

3%

1%

Lopen of bonken van mensen of
huisdieren

Huilende, schreeuwende of gillende
kinderen

Geluiden van de gang of het trappenhuis

Muziek

Feestjes

Geluiden van televisie of
computerspelletjes

Weet ik niet Geen Weinig Niet weinig, niet veel Veel Heel veel Percentages in het rood zijn significant 

groter dan het percentage in het zwart. 

Totaal

50 jaar of 

jonger

51 – 66 

jaar

67 jaar of 

ouder

17% 22% 21% 9%

14% 22% 16% 5%

9% 13% 10% 5%

8% 16% 8% 3%

6% 11% 6% 3%

4% 9% 5% 1%

Hoeveel geluidsoverlast men heeft van de buren
Totaal. Gesorteerd van meest naar minst overlast gevend. 
Door afrondingsverschillen tellen niet alle percentages op tot 100%.

% (heel) veel overlast
Totaal en uitgesplitst naar leeftijd 
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3. Luchtkwaliteit
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De luchtkwaliteit in de woning krijgt gemiddeld een 6,9

Oudere bewoners en bewoners die alleen wonen zijn positiever over de luchtkwaliteit 

V: Wat vindt u van de lucht in uw woning? Als u goed kunt ventileren, heeft u minder last van bijvoorbeeld (kook)geurtjes of vocht in uw huis. (n=621)

Luchtkwaliteit in de woning
Totaal, verdeling naar rapportcijfer

5%
2%

4% 3%

7%
9%

14%

22%

13%
10% 10%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet ik
niet

21% onvoldoende 
cijfer 5 of lager

24% voldoende
cijfer 6 of 7

45% goed
Cijfer 8 of hoger

Gemiddelde rapportcijfers
Totaal en uitgesplitst naar leeftijd en huishoudsamenstelling

6,9

6,1

6,6

7,7

7,2

6,8

6,2

Totaal (n=562)

50 jaar of jonger (n=148)

51 t/m 66 jaar (n=207)

67 jaar of ouder (n=201)

Woont alleen (n=280)

Woont samen (n=148)

Woont met kind(eren) (n=131)



85%

60%

46%

35%

5%

5%

12%

Door mijn ramen te openen

Met ventilatieroosters (bijv. in het raam of
de gevel)

Met afzuigpunten in huis (in de badkamer,
toilet en keuken)

Ik kan de ventilatie zelf regelen (bijv. 3
standen)

Met toevoerpunten en afzuigpunten in huis
(er zijn geen ventilatieroosters)

Anders

Ik kan de ventilatie niet zelf regelen. De
ventilatie werkt automatisch.
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De meest gebruikte manier van ventileren: ramen openen 

60% van de bewoners geeft aan voor frisse lucht ventilatieroosters te hebben, 46% afzuigpunten

V: Hoe zorgt u voor frisse lucht (ventilatie) in huis? Meerdere antwoorden mogelijk. (n=662)

Hoe men zorgt voor frisse lucht (ventilatie) in huis Toelichtingen bij ‘Anders’
Selectie van gegeven toelichtingen 

• “Deuren in de morgen tien minuten open.”

• “Ramen openen is nu onmogelijk. Deur open laten 

staan in de zomertijd.”

• “Airco met verwarming en luchtzuivering.”

• “Ventilatieroosters kunnen alleen open of dicht 

staan. Zijn onvoldoende in schuur en kelder waar 

geen ramen geopend kunnen.”

• “De ventilatie kan ik niet regelen aangezien het 

bedieningspaneel niet werkt.”

• “Ramen open tot 3 uur, dan begint de stank van eten 

van buiten voor en achter. Met afzuiging aan is het 

nog erger.”



55% die uitleg 

heeft ontvangen

1%

26%

41%

48%

Kreeg een verwijzing naar een website

Kreeg een eenvoudig uitlegblad

Kreeg een boekje

Er kwam iemand langs om de ventilatie uit
te leggen
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45% van de bewoners heeft geen uitleg ontvangen over de ventilatie

Bij de helft van hen kwam iemand langs om de werking ervan uit te leggen, 41% ontving een boekje

V: Heeft u uitleg gekregen hoe de ventilatie werkt? Meerdere antwoorden mogelijk.

55%
33%

12%

Ja Nee Weet ik niet

Wijze(n) waarop men uitleg heeft ontvangen
% van iedereen die uitleg heeft ontvangen

Uitleg gekregen over werking van de ventilatie
Totaalniveau 



62%

31%

24%

15%

27%

4%

Zet ik de ramen open (ook al is het koud buiten),
maar doe ze na een uurtje weer dicht

Zet ik de ventilatieroosters open

Zet ik de ventilatie in een hogere stand

Zet ik de ramen open (ook al is het koud buiten),
vervolgens staan de ramen wel een dag of langer open

Ik heb de ramen vrijwel het hele jaar door op een keertje staan

Doe ik niets
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Bij een vieze of muffe lucht zet 6 op de 10 bewoners de ramen even open

Een derde zet de ventilatieroosters open, een kwart zet de ventilatie op een hogere stand

V: Bij een muffe of vieze lucht in mijn woning… (meerdere antwoorden mogelijk). (n=649) 

Bij een muffe of vieze lucht in mijn woning…
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4. Temperatuur



47% die uitleg 

heeft ontvangen

4%

21%

44%

45%

Kreeg een verwijzing naar een website

Kreeg een eenvoudig uitlegblad

Kreeg een boekje

Er kwam iemand langs om de verwarming
uit te leggen

31

53% van de bewoners heeft geen uitleg ontvangen over de verwarming

Bij ruim 4 op de 10 bewoners kwam er iemand langs en/of kreeg men een boekje

V: Heeft u uitleg gekregen hoe de verwarming werkt? Meerdere antwoorden mogelijk.(n=642)

53%

47%

Nee Ja

Wijze(n) waarop men uitleg heeft ontvangen
% van iedereen die uitleg heeft ontvangen

Uitleg gekregen over werking van de verwarming
Totaalniveau 
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6 op de 10 bewoners vinden de temperatuur in huis ‘s winters ‘voldoende/goed’ 

Bijna 20% beoordeelt de binnentemperatuur als onvoldoende of zelfs slecht 

V: Wat vindt u van de temperatuur in huis in de winter (als de verwarming aan is)? (n=670)

Temperatuur in huis in de winter
Totaal

% voldoende en goed
Totaal en uitgesplitst naar leeftijd en huishoudsamenstelling

59%

54%

55%

67%

67%

58%

45%

Totaal (n=670)

50 jaar of jonger (n=177)

51 t/m 66 jaar (n=247)

67 jaar of ouder (n=239)

Woont alleen (n=338)

Woont samen (n=172)

Woont met kind(eren) (n=157)

3%

9%

10%

19%

29%

30%

Goed

Voldoende

Redelijk

Onvoldoende

Slecht

Weet ik niet

59% vindt de 

temperatuur in de 

winter voldoende 

of goed

19% vindt de 

temperatuur in de 

winter 

onvoldoende of 

slecht



70%

9%

6%

3%

18%

11%

Ik doe extra kleren aan of gebruik een dekentje

Ik heb een elektrische kachel of infrarood
paneel (gekocht), deze staat soms aan

Ik overweeg een elektrische kachel of infrarood
paneel aan te schaffen

Ik heb een elektrische kachel of infrarood
paneel (gekocht), deze staat vaak aan

Iets anders

Niets
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Als het huis niet warm wordt in de winter, doet 70% extra kleding aan

Andere maken gebruik van elektrische kachel, infrarood panel of airco voor (extra) verwarming 

V: Wat doet u als uw huis niet warm wordt (in de winterperiode)? Meerdere antwoorden mogelijk. (n=645)

Wat doet u als uw huis niet warm wordt (in de winterperiode)?
Totaal, meerdere antwoorden mogelijk

Toelichtingen bij ‘Iets anders’
Selectie van gegeven toelichtingen 

• “Ik heb airco met warmtepomp (zelf betaald).”

• “De storingsdienst of woningbouwvereniging 

bellen.”

• “Drink namelijk hete thee, neem warme kruik, 

overweeg zelf vloer te isoleren, overweeg een 

airco die ook verwarmt aan te schaffen.”

• “In het weekend zet ik het elektrische kacheltje 

aan als de zon schijnt omdat ik zonnepanelen 

heb.”

• “Mijn huis wordt wel warm geen klachten over.”

• “Airco op warmer.”

• “Verwarming hoger als kleding niet voldoende 

helpt.”
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Een derde zegt dat de temperatuur als vaak iets te of heel erg warm in de 
zomer; ouderen zijn vaker tevreden over de temperatuur

V: Wat vindt u van de temperatuur in uw huis in de zomer? (n=669)

Temperatuur in huis in de zomer
Totaal

% vind de temperatuur altijd of meestal goed
Totaal en uitgesplitst naar leeftijd en huishoudsamenstelling

37%

27%

29%

52%

42%

38%

24%

Totaal (n=669)

50 jaar of jonger (n=177)

51 t/m 66 jaar (n=246)

67 jaar of ouder (n=239)

Woont alleen (n=338)

Woont samen (n=171)

Woont met kind(eren) (n=157)
4%

25%

11%

23%

24%

12%

Ik vind de temperatuur
altijd goed

Ik vind de temperatuur
meestal goed

Ik vind het soms iets te
warm

Ik vind het vaak iets te
warm

Ik vind het vaak heel erg
warm

Geen mening

37% vindt de 

temperatuur in de 

zomer meestal of 

altijd goed

36% vindt de 

temperatuur in de 

zomer vaak iets of 

heel erg warm



68%

52%

49%

34%

11%

5%

7%

3%

Gordijnen of lamellen dicht (binnen)

Ventilator

Nachtventilatie, ik doe de ramen 's nachts open
en houdt ze overdacht dicht

Zonwering (aan de buitenkant van het huis)

Airco

Nachtventilatie, ik zet het ventilatiesysteem 's
nachts op een hogere stand

Anders

ik doe niets om voor verkoepling te zorgen
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Als het huis niet warm wordt in de winter, doet 70% extra kleding aan

Andere maken gebruik van elektrische kachel, infrarood panel of airco voor (extra) verwarming 

V: Hoe zorgt u voor verkoeling in huis tijdens warme zomerdagen? (n=662)

Wat doet u als uw huis niet warm wordt (in de winterperiode)?
Totaal, meerdere antwoorden mogelijk

Toelichtingen bij ‘Anders’
Selectie van gegeven toelichtingen 

• “Ramen open.”

• “Btw systeem op 10 graden zetten naar advies 

van de energiewacht.”

• “Alles aan de zonzijde (zuid) potdicht houden. 

Aan de schaduwzijde (noord) alles open, natte 

handdoeken. Dit geeft 3 graden winst in dit 

huis.”

• “Ik ga zuinig om met kwalitatief goede en 

‘energiezuinige’ airco.”

• “Twee plafond ventilatoren op de slaapkamers. 

Zodra het echt warm buiten wordt houden we 

alles dicht en kunnen we het een week koel 

houden maar daarna wordt het warm en vooral 

boven.”

• “Kalmte bewaren.”
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5. Licht



2%2% 3% 9% 35% 50%

Weet ik niet Slecht Onvoldoende Redelijk Voldoende Goed

37

85% van de bewoners beoordeelt het daglicht in huis als ‘voldoende/goed’ 

Slechts 5% geeft aan dat het daglicht ‘onvoldoende/slecht’ is

V: Komt er genoeg daglicht in huis? Ik vind het daglicht in mijn huis… (n=668)

Ik vind het daglicht in mijn huis…

85% is het daglicht in 

huis voldoende of goed 



38

6. Energie



Een kwart zegt dat het energieverbruik veel of iets lager is; als vooraf naar de 
wensen is gevraagd is het energieverbruik vaker precies zoals beloofd 

39

Energieverbruik
Totaal

37%

17%

18%

18%

10%

Veel lager dan beloofd

Iets lager dan beloofd

Precies zoals beloofd

Hoger dan beloofd

Weet ik niet

28% zegt dat het 

energieverbruik 

veel of iets lager 

dan beloofd is

17% zegt dat het 

energieverbruik 

hoger dan beloofd 

is

V: Mijn energieverbruik (stroom en eventueel gas) is nu…We vragen hier naar uw energieverbruik en niet de kosten? (n=668)

Ja, een paar 

wensen zijn 

meegenomen

Ja, vrijwel 

alle wensen 

zijn 

meegenomen

Nee, mijn 

wensen zijn 

niet 

meegenomen Weet ik niet

Veel lager dan 

beloofd
11% 13% 8% 10%

Iets lager dan 

beloofd
22% 21% 16% 10%

Precies zoals 

beloofd
17% 30% 12% 11%

Hoger dan 

beloofd
17% ^6% 25% 14%

Weet ik niet 33% 30% 39% 54%

Percentages in het rood zijn significant 

groter dan het percentage in het zwart. 



Bijna iedereen probeert energie en geld te besparen

40V: In hoeverre is de onderstaande stelling op u van toepassing? Ik probeer energie (en geld) te besparen. Bijvoorbeeld door de verwarming lager te zetten, korter te douchen of de verlichting 
uit te zetten. (n=668)

3%
3%
7%

25%

25%

36%
Altijd

Vaak

Regelmatig

Soms

Nooit

Weet ik niet

Ik probeer energie (en geld) te besparen 
Totaal
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7. Achtergrondgegevens
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Achtergrond van de bewoners (1/2) 
Leeftijd en huishouden van de deelnemers aan het onderzoek

V: Wat is uw leeftijd? (n=696)
V: Met wie woont u in huis? (n=696) 

0%

6%

21%

36%

21%

14%

1%

Jonger dan 25 jaar

25 - 34 jaar

35 - 50 jaar

51 - 66 jaar

67 - 74 jaar

75 jaar of ouder

Zeg ik liever niet

Leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek Huishouden

50%

24%

13%

10%

1%

1%

0%

Ik woon alleen

Ik woon samen met mijn partner

Ik woon samen met mijn partner en
kind(eren)

Ik woon samen met mijn kind(eren)

Ik woon bij mijn
ouder(s)/verzorger(s)

Ik woon samen met andere mensen

Zeg ik liever niet
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Achtergrond van de bewoners (2/2) 
Woningtype en aangepaste woning van deelnemers aan het onderzoek

V: Heeft u directe buren? (multi-respons)? (n=692)
V: Woont u voor uw gezondheid in een aangepaste woning of heeft u deze nodig? (multi respons) ? (n=693) 

64%

35%

1%

Eengezinswoning

Flatwoning

Vrijstaand

Woningtype Aangepaste woning

86%

1%

3%

1%

1%

2%

6%

3%

1%

2%

2%

Nee

Ja, verlaagd of verhoogd aanrechtblad

Zeg ik liever niet

Ja, goede verlichting

Ja, minder galm in de kamer

Ja, brede deuren en verlaagde drempels

Ja, verhoogde toiletpot, wandbeugels of (inloop)douche

Ja, een traplift

Ja, slaap- en badkamer verplaatsen naar begane grond

Ja, gasfornuis vervangen door elektrisch koken…

Anders
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