
In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd 

gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen, maar ook over de woonomgeving. 

Zijn er dingen die verbeterd moeten worden? Hoe zit het met de voorzieningen? Hoe kijkt men naar onze 

organisatie? Wat kunnen wij anders doen om de te vredenheid te vergroten? De uitkomst hielp ons keuzes 

te maken; waar steken we extra energie en geld in? In 2013 voerden wij dit onderzoek nog een keer uit. 

Dit keer om te kijken of de uitslag is veranderd ten opzichte van 2011.

Uw mening telt!
Dit jaar vroegen wij ook wat u van onze communicatiemiddelen 
vindt. Hoe wordt ons bewonersblad de InVeste gewaardeerd? 
Worden onze folders gelezen en staat alle belangrijke informatie 
er in?
  
Uw mening telt! Het geeft ons belangrijke input voor onze 
beleidskeuzes. En om onze dienstverlening te blijven 
verbeteren. Daarom is het fijn dat ook dit jaar weer 366 bewoners 
mee deden aan het SeysterPanel; zij vulden de vragenlijst in en 
gaven ons zo belangrijke informatie. Hieronder vindt u een 
samenvatting van uitkomsten uit het Woononderzoek en het 
Communicatieonderzoek. En, nog belangrijker: op de laatste 
pagina vindt u de concrete acties die we ondernemen. 

Woononderzoek

Januari 2014

Samenvatting SeysterPanel 2013

De vragenlijst was verdeeld in verschillende hoofdstukken: 
‘Kwaliteit van wonen’, ‘Toegang tot de woningmarkt’, 
‘Voorzieningen’ en ‘Uw mening over Seyster Veste’.  U leest 
de uitslag per hoofdstuk terug. Als laatste vindt u wat we met de 
uitslag gaan doen.

Kwaliteit van wonen

Tevredenheid over de woning
De meeste bewoners die meededen aan het SeysterPanel, 

namelijk 87%, zijn tevreden over de woning. De woning krijgt 
gemiddeld een 7,1 als cijfer. Isolatie van de woning wordt het 
minst belangrijk gevonden, al zijn de bewoners daar ook het 
minst tevreden over. De huur, de grootte van de woning en het 
type woning is het belangrijkst. De deelnemers waren over het 
algemeen tevreden over deze punten. Bewoners uit Kercke-
bosch zijn het minst tevreden over hun woning. 

Ten opzichte van 2011 zijn er kleine veranderingen in de 
rangorde, zie de tabel op de volgende pagina.
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Minder tevreden zijn bewoners over de isolatie en de afwerking 
van de keuken en het sanitair. Al wordt isolatie wel het minst 
belangrijk gevonden om fijn te kunnen wonen.

Tevredenheid over de woonomgeving
86% van de bewoners geeft de woonomgeving een 6 of hoger. 
Zij geven gemiddeld een 6,9. Het belangrijkste is dat er geen 
sprake is van criminaliteit en dat er geen overlast wordt veroor-
zaakt door buurtbewoners. Ook de aanwezigheid van voorzie-
ningen en een goede bereikbaarheid zijn heel belangrijk. 

Bewoners uit Kerckebosch zijn het minst tevreden over hun 
buurt. Dat komt vooral door criminaliteit, overlast en de 
uitstraling van de buurt. 

Onderhoud en dienstverlening bij onderhoud
In de afgelopen twee jaar is veel onderhoud gepleegd. Denk 
aan groot onderhoud in Brugakker en het verwijderen van 
asbest. Hoe tevreden zijn bewoners over de dienstverlening bij 
onderhoud? Net als in 2011 is ongeveer de helft van de bewo-
ners tevreden tot zeer tevreden. Gemiddeld krijgt de dienstver-
lening een 7. Ruim de helft van de deelnemers heeft afgelopen 
jaar een reparatieverzoek ingediend. Dat aantal is vrij groot.

Toegang tot de woningmarkt

In 2011 wilde bijna de helft van de deelnemers aan het onder-
zoek, verhuizen. In 2013 was die groep wat kleiner. Opvallend is 
dat minder mensen naar een koopwoning willen verhuizen: 75% 
van de mensen die willen verhuizen willen graag blijven huren. In 
2011 wilde 66% blijven huren. 

Driekwart van de mensen die willen verhuizen, denkt dat dit 
binnen twee jaar gaat lukken. 

Het is niet zo vreemd dat de meeste gezinnen en starters het 
liefste naar een eengezinswoning verhuizen. Bij 55-plussers is 
een seniorenwoning of appartement populair. En huishoudens 
zonder kinderen verhuizen ook graag naar een appartement. 

Een belemmering om te kopen, zijn de zorgen om financiële 
mogelijkheden en risico’s. Ook mensen die willen huren vragen 
zich af of ze een betaalbare huurwoning kunnen vinden die aan 
hun wensen voldoet. Ouderen zien vooral op tegen de romp-
slomp van een verhuizing.

Voorzieningen

Ongeveer 20% van de bewoners heeft behoefte aan zorgvoor-
zieningen in de buurt (in 2011 was dit 30%). Dat is vooral een 
wens van gepensioneerden, maar ook jongere bewoners 
hebben behoefte aan zorgvoorzieningen. Er wordt veel waarde 
gehecht aan de aanwezigheid van een huisarts, apotheek, 
fysiotherapeut en thuiszorg. 

De wijkinformatiepunten worden door veel bewoners bezocht, 
maar niet iedereen is even tevreden over het wijkinformatiepunt. 
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“Drie kwart van de mensen die 

willen verhuizen, denk dat dit 

binnen twee jaar gaat lukken “

2011
Welke punten zijn het belangrijkst?

2013
Welke punten zijn het belangrijkst?

1 Huurprijs 1 Huurprijs

2 Type woning 2 Grootte woning

3 Grootte woning 3 Type woning

4 Ligging van de woning 4 Aantal kamers

5 Aantal kamers 5 Grootte van de kamers

6 Staat van onderhoud 6 Staat van onderhoud

7 Grootte van de kamers 7 Afwerking keuken/sanitair

8 Isolatie 8 Buitenruimte

9 Buitenruimte 9 Ligging

10 Afwerking keuken/sanitair 10 Isolatie
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Uw mening over Seyster Veste

Aan alle deelnemers is gevraagd naar een algemene indruk van 
Seyster Veste. Bewoners gaven aan in hoeverre zij het eens of 
oneens waren met bepaalde stellingen. De uitslag is bijna 
hetzelfde als in 2011: Het hoogst wordt gescoord op betrouw-
baar,  respectvol en professioneel. Het laagst wordt gescoord op 
autoritair en bureaucratisch. 77% geeft ons een rapportcijfer van 
een 7 of hoger. Het gemiddelde cijfer is een 7,3. 

Wij vinden het fijn dat u vertrouwen heeft in onze organisatie!

“Wij vinden het fijn dat u vertrou-

wen heeft in onze organisatie!“

Wat gaan wij met de uitslag van het 
Woononderzoek doen?

Het is leuk om de uitslag terug te lezen. Maar belangrijker is 
natuurlijk wat we er mee gaan doen! Want zoals we al eerder 
schreven: uw mening telt. Het geeft ons belangrijke input voor 
ons beleid. 

In 2011 kwam uit het onderzoek naar boven dat veel mensen 
ontevreden zijn over de keuken en het sanitair. We hebben 
daarom de afgelopen periode in kaart gebracht hoe de techni-
sche staat van de keuken en het sanitair in de meeste complexen 
is. Daarnaast hebben we alle verbeteringen die in de woningen 
nodig zijn, voor de komende jaren gepland. 

Planning
Begin 2014 gaan we in alle woningen in de Waterhoenlaan een 
opname van de keuken, badkamer en toilet doen. Daarna 
plannen we in wanneer we deze gaan vervangen.

Intussen zijn we ook gestart met een aantal grote onderhouds- 
en renovatiebeurten. In Brugakker werd de keuken en het 
sanitair van een groot aantal woningen vernieuwd, op dit 
moment wordt de Geroflat grondig gerenoveerd. De woningen 
in de Geroflat worden geïsoleerd en hebben straks energielabel 
B of C. Ook worden keuken, badkamer en sanitair vernieuwd.

De woningen in Gerodorp (Bergweg, Gerolaan, Alpaccalaan en 
Eikenlaan) worden volgend jaar gerenoveerd. Ook hier krijgen 
de woningen een beter energielabel. Bewoners hebben de 
keuze: wie dat wil krijgt een nieuwe keuken en badkamer.

Maar als u in een andere buurt woont, wilt u natuurlijk graag 
weten wanneer uw huis aan de beurt is. Met een uitgebreide 
‘meerjaren onderhoud planning’ plannen wij vijf jaar vooruit. 
Deze planning kunt u vanaf mei 2014 vinden op onze website.

Tevredenheid woonomgeving vergroten
Er zijn ook dingen genoemd die de tevredenheid over de buurt 
kunnen vergroten: Meer veiligheidsvoorzieningen (sloten, 
hekken, camera’s), betere bereikbaarheid, meer onderhoud aan 
het groen, schoonhouden van algemene ruimtes en meer 
speelplekken voor kinderen. Sommige van deze zaken zijn geen 
directe verantwoordelijkheid van Seyster Veste. Denk bijvoor-
beeld aan de bereikbaarheid; daar hebben we geen directe 
invloed op. Maar omdat het belangrijk is voor het woongenot 
gaan we over deze dingen wel met de gemeente in gesprek.

Op diverse plaatsen hebben wij al camera toezicht. Naar 
aanleiding van dit onderzoek gaan we het cameratoezicht in 
Nijenheim verder uitbreiden. 

Verhuizen
Vooral voor senioren is het verschil tussen de oude en de nieuwe 
huur en de rompslomp een reden om niet te verhuizen, zo bleek 
uit het onderzoek. Jammer, want daarom blijven zij vaak lang in 
hun eengezinswoning zitten terwijl een jong gezin daar graag 
zou wonen. 

In De Grift (voorheen Nijenheim Flat 40), gaan we de nieuwe 
woningen daarom met een speciale regeling toewijzen. 
Huurders die 55+ zijn en een eengezinswoning in Zeist West 
achterlaten krijgen voorrang. En dat niet alleen: zij komen ook in 
aanmerking voor een korting op de huur. Zo wordt het verschil 
tussen de oude huur en de nieuwe huur overbrugd en wordt 
verhuizen aantrekkelijk.

In de komende jaren gaan we onderzoeken of dit soort regelin-
gen ook in andere complexen mogelijk zijn.

“Vanaf mei 2014, vindt u een 

‘meerjaren onderhouds planning’ 

op onze website”
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Folders, een website, nieuwsbrieven, de InVeste en de Koop-
Veste: allemaal communicatiemiddelen van Seyster Veste. Maar 
hoe wilt u eigenlijk het liefste op de hoogte gehouden worden? 
En vindt u alle informatie die u zoekt? In 2013 deden we – naast 
het woononderzoek – ook onderzoek naar onze communicatie-
middelen. Hier onder vindt u de uitkomsten per onderdeel.

Investe
Ongeveer driekwart van de deelnemers aan het onderzoek, 
leest de InVeste (ons bewonersblad) en vindt de informatie ook 
interessant. 80% vindt dat de InVeste vaak genoeg verschijnt. Al 
zou 20% het blad vaker willen ontvangen. Sommige mensen 
hebben aangegeven de InVeste per e-mail te willen ontvangen. 
In het schema hier onder leest u welke onderwerpen het meest 
interessant worden gevonden.

Communicatie onderzoek

Onderwerpen

1 onderhoud; wat, wanneer en waar

2 activiteiten en nieuwtjes uit de buurt

3 ontwikkelingen woningcorporaties en Seyster Veste 
(bijvoorbeeld ons huurbeleid en onze financiële positie)

4 nieuwbouwprojecten

5 koopwoningen en kortingsregelingen

6 resultaten en tevredenheid

7 interviews met huurders

8 verhuizen voor 55-plussers

Folders
De meeste mensen hebben nog nooit een folder opgevraagd 
(ruim 80%). Maar wie dat wel deed kon bijna altijd de gewenste 
informatie vinden. Meer dan de helft van de deelnemers gaf aan 
de folder liever van de website te downloaden dan op komen te 
halen.

Klantinformatiemap
Niet alle deelnemers aan het onderzoek hebben de bewo-
nersmap ontvangen. Deze map wordt namelijk pas vanaf 2009 
bij het sluiten van een nieuw huurcontract, uitgedeeld. De 
mensen die de map hebben ontvangen, gaven aan de map ook 
te hebben gebruikt. Voornamelijk voor het vinden van telefoon-
nummers. Iedereen vindt de informatie uit de map duidelijk en 
volledig.

“Folder: Liever downloaden dan 

ophalen”
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Website
De helft van de deelnemers heeft onze website 
www.seysterveste.nl wel eens bezocht. Iets minder dan de helft 
kon daarbij alle informatie vinden waar hij of zij naar opzoek was. 
Over een aantal onderwerpen wordt extra informatie gewenst: 
meer informatie over het aanbod van huur- en koopwoningen 
(Funda stijl), over asbest, de verschillende energielabels, 
onderhoudsprojecten en ons woningbezit.

Projectnieuwsbrieven
Deze speciale nieuwsbrieven ontvangt lang niet iedereen: alleen 
de mensen waarbij er een project speelt in de buurt (groot 
onderhoud, renovatie of sloop/nieuwbouw). De mensen die een 
Projectnieuwsbrief ontvangen lezen deze helemaal of gedeelte-
lijk. De nieuwsbrieven bevatten gedeeltelijk de gewenste 
informatie. De deelnemers ontvangen deze nieuwsbrieven het 
liefst per post (66%), maar een aanzienlijke groep (13%) zou het 
ook goed vinden om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.
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“Onderwerpen die door u gemist 

worden, plaatsen wij dit jaar op 

onze website“

De inhoud van de InVeste stemmen we zo veel mogelijk af op de 
wensen van de lezers. De onderwerpen die u in het schema op 
de vorige pagina vindt, krijgen dus een plaats in ons bewoners-
blad. 

Uit het onderzoek bleek dat veel mensen de klantinformatiemap 
(die wordt uitgedeeld bij het ondertekenen van een nieuw 
huurcontract) hoofdzakelijk gebruiken om telefoonnummers op 
te zoeken. Daarom is er voor gekozen om de map op onze 
website te plaatsen. Nieuwe huurders krijgen geen ‘papieren’ 
map meer mee, maar een ‘webkey’ die je in je computer steekt. 
Daarmee kom je direct bij de juiste en meest actuele informatie. 
Natuurlijk kan een medewerker van Seyster Veste ook een 
uitdraai van de belangrijkste telefoonnummers mee geven, als 
daar om wordt gevraagd.

“Wilt u wat kwijt? U bent altijd 

welkom bij ons“

Wilt u wat kwijt over de buurt of wijk waar u woont? Of wilt u 
weten wanneer er aan uw woning onderhoud gepland is? Dan 
bent u natuurlijk welkom bij ons, 030 69 40 200!

Pagina 5

Wat gaan wij met de uitslag doen?

De communicatiemiddelen van Seyster Veste worden goed 
gewaardeerd. Dat is fijn. Er zijn natuurlijk wel wat verbeterpun-
ten: Onze website is vorig jaar vernieuwd. Meer informatie over 
de onderwerpen die nu (gedeeltelijk) gemist worden, wordt dit 
jaar op onze website geplaatst.

Veel deelnemers geven aan het prettig vinden om onze Project-
nieuwsbrieven en de InVeste (ons bewonersblad) per post te 
ontvangen. Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker 
en de wereld steeds meer ‘digitaal’. We zullen sommige 
informatie dan ook steeds vaker digitaal aanbieden. Hier maken 
we een begin mee in 2014. Wie geen computer heeft, kan de 
gewenste informatie natuurlijk wel altijd per post ontvangen!

Heeft u vragen?
 
Wilt u meer informatie over het Woononderzoek of over het 
Communicatie onderzoek? Of heeft u een vraag over het 

Bedankt voor uw deelname!

De uitslag van het SeysterPanel geeft ons 

belangrijke informatie. Wij hopen dat u 

de volgende keer ook weer mee doet.

SeysterPanel? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons 
bereiken op 030 69 40 200, vraag dan naar Melinda Palyama. U 
kunt haar ook een e-mail sturen, m.palyama@seysterveste.nl.


