
WAT VINDEN UW HUURDERS

VAN VERDUURZAMEN?

Onderzoek onder huurders uitgevoerd door het landelijk 

Kwaliteitscentrum voor Woningcorporaties (KWH)



Welkom

Wie zijn wij?

KWH is hét landelijke Kwaliteitscentrum voor en door woningcorporaties.

directeur-bestuurder: Sven Turnhout

Voor wie?

Wij helpen corporaties in hun ontwikkeling naar huurdergedreven organisaties. 

Onze missie: prettig wonen voor alle huurders
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Welkom

Wie zijn wij?

KWH is hét landelijke Kwaliteitscentrum voor en door woningcorporaties.

directeur-bestuurder: Sven Turnhout

Voor wie?

Wij helpen corporaties in hun ontwikkeling naar huurdergedreven organisaties. 

Onze missie: prettig wonen voor alle huurders

Hoe?

 Inspiratie: bijeenkomsten en activiteiten om te netwerken, kennis te delen en kennis 

op te doen

 Inzicht: (sector)onderzoek onder huurders over de dienstverlening van corporaties, 

woonbeleving, betrokkenheid, imago, duurzaamheid, etc. -> big data

 Impact: het verhaal achter de cijfers en medewerkers handelingsperspectief bieden 

met luisterpanels, klantreizen, workshops etc. -> small data
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Onderzoeksopzet

Eind 2018 onderzoek uitgevoerd onder 10.000 huurders van 75 

corporaties.

Onderwerp: thema duurzaamheid bezien vanuit huurderperspectief.



Kwetsbaar voor energiearmoede



360.000 huishoudens



“Ik doe soms een extra trui of jas aan in huis om de 

verwarming niet aan te hoeven zetten” (57% huurders)



“Ik doe soms een extra trui of jas aan in huis om de 

verwarming niet aan te hoeven zetten” (85% huurders)



76% huurders kan geen lastenverzwaring aan



Hoe kijkt de huurder aan tegen 

verduurzamingsopgave?



Top 5 ontevredenheid over de woning

5%

11%

12%

17%

30%

Woning is te klein

WC is in slechte staat

Keuken is in slechte staat

Badkamer is in slechte staat

Woning is niet goed geïsoleerd



Hoe kijkt de huurder naar de duurzaamheids-

opgave?

Twee op de drie huurders is niet (goed) op de hoogte van de 

enorme duurzaamheidsopgave van corporaties

40%

23%

7%

30%

Vooral positieve gevolgen

Positieve en negatieve gevolgen

Vooral negatieve gevolgen

Weet niet / geen mening

Duurzaamheidsopgave heeft volgens huurders:



De huur zal daardoor 

wel weer omhoog 

gaan

Als de woning bijv. 

boven ook dubbele 

ramen krijgt  zal ik 

minder stookkosten 

hebben!

Als ik mijn omgeving kijk 

wat ze allemaal 

verbeteren, dan ga ik er 

op vooruit

Betere isolatie van 

ramen en deuren

Er zal wel een huurverhoging 

aan vast zitten. Ik kan mij niet 

voorstellen dat een 

woningcorporatie iets gratis doet 

voor een huurder

Ik verwacht dat deze woningen 

gesloopt gaan worden omdat 

ze niet meer van deze tijd zijn! 

Tzt staat hier vast een heel 

nieuw appartementen complex 

Goed voor het milieu 

en mijn portemonnee



Bereidheid om mee te werken aan verduurzaming 

woning enorm groot

27%

54%

14%

1%
5%

Ik zou alleen meewerken als het mij een
besparing oplevert (woonlasten dalen)

Ik zou meewerken, zolang het mij maar
niets extra's kost

Ik zou meewerken ook als het mij iets
extra's kost (woonlasten stijgen)

Ik werk het liefst helemaal niet mee

Weet niet/ geen mening

Stel uw corporatie gaat uw woning verduurzamen, zou u dan meewerken?



Legitimatie & kansen



87% Huurders hecht groot belang aan 

verduurzamen woningbezit door corporaties 
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47% 40% 9% 3%

Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk maar ook niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet/ geen mening

In hoeverre vindt u het belangrijk dat uw corporatie werkt aan duurzame woningen?



Meeste geld besteden aan bestaande woningen

9%

3%

4%

10%

17%

22%

35%

Anders

Betere dienstverlening voor huurders

De leefbaarheid van de wijk aanpakken

Nieuwe woningen bouwen

Bestaande woningen opknappen door bv.
keukens, badkamers en toiletten te vervangen

Lage huurprijzen voor bestaande woningen

Bestaande woningen duurzaam maken

Waar zou uw corporatie het meeste geld aan moeten besteden?



Woning moet vooral betaalbaar zijn
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Ik vind het vooral belangrijk dat mijn woning…….. is?

0%

5%

7%

8%

9%

9%

14%

18%

31%

Groen

Duurzaam

Schimmelvrij

Toekomstbestendig

Gezond

Tochtvrij

Energiezuinig

Comfortabel

Betaalbaar



Hoe stimuleer je duurzaam gedrag onder 

huurders?
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Gedragsexperiment (Hanzehogeschool Groningen)
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Welk apparaat verbruikt/kost het meest (per jaar)?
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1. 130 euro

2. 90 euro

3. 80 euro

4. 70 euro

5. 65 euro

6. 65 euro

7. 55 euro

8. 30 euro

Bron: milieucentraal.nl (uitgaande van de meest gangbare apparaten, prijspeil 2019)
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‘Een goed onderhouden huis met lage energiekosten 

als basis om een thuis op te kunnen bouwen’ 





Kwetsbaar voor energiearmoede

Noord (Fr, Gr, Dr) 17%

Oost (Gld, Ov) 15%

West (NH, ZH, Ut, Fl) 15%

Zuid (NB, Lb, Zl) 14%



76% huurders kan geen lastenverzwaring aan

13% huurders na betalen woonlasten niet voldoende over voor 

de overige vaste lasten

76% klopt: 

• 13% Nee, ik houd na het betalen van de woonlasten niet voldoende over om 

de overige vaste lasten te betalen

• 63% Ja,  ik kan mijn overige vaste lasten ook betalen maar dan moet ik wel op 

mijn uitgaven letten

% dat niet voldoende overhoudt

Noord (Fr, Gr, Dr) 12%

Oost (Gld, Ov) 14%

West (NH, ZH, Ut, Fl) 13%

Zuid (NB, Lb, Zl) 13%



Hoe kijkt de huurder naar de duurzaamheids-

opgave?

Twee op de drie huurders is niet (goed) op de hoogte van de 

enorme duurzaamheidsopgave van corporaties

40%

23%

7%

30%

Vooral positieve gevolgen

Positieve en negatieve gevolgen

Vooral negatieve gevolgen

Weet niet / geen mening

Duurzaamheidsopgave heeft volgens huurders:

% dat niet goed op de hoogte is

Noord (Fr, Gr, Dr) 69%

Oost (Gld, Ov) 67%

West (NH, ZH, Ut, Fl) 67%

Zuid (NB, Lb, Zl) 68%



27%

54%

14%

1%
5%

Ik zou alleen meewerken als het mij een
besparing oplevert (woonlasten dalen)

Ik zou meewerken, zolang het mij maar
niets extra's kost

Ik zou meewerken ook als het mij iets
extra's kost (woonlasten stijgen)

Ik werk het liefst helemaal niet mee

Weet niet/ geen mening

Bereidheid om mee te werken aan verduurzaming 

woning enorm groot

Stel uw corporatie gaat uw woning verduurzamen, zou u dan meewerken?

Regio Noord (Fr, Gr, Dr) Oost (Gld, Ov) West (NH, ZH, Ut, Fl) Zuid (NB, Lb, Zl)

Meewerken, alleen als het een besparing oplevert 26% 27% 27% 26%

Meewerken, zolang het maar niets extra's kost 57% 52% 54% 55%

Meewerken, ook als het iets extra's kost 14% 15% 14% 12%

Het liefst helemaal niet meewerken 1% 1% 1% 1%

Weet niet 3% 5% 5% 5%



87% Huurders hecht groot belang aan 

verduurzamen woningbezit door corporaties 
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47% 40% 9% 3%

Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk maar ook niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet/ geen mening

In hoeverre vindt u het belangrijk dat uw corporatie werkt aan duurzame woningen?

Regio Noord (Fr, Gr, Dr) Oost (Gld, Ov) West (NH, ZH, Ut, Fl) Zuid (NB, Lb, Zl)

Zeer belangrijk 48% 49% 46% 48%

Belangrijk 39% 40% 42% 39%

Neutraal 9% 8% 9% 9%

Onbelangrijk 0% 0% 1% 0%

Zeer onbelangrijk 1% 0% 0% 0%

Weet niet 2% 3% 3% 3%


