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Aspecten van bewonersparticipatie

In onderstaande figuren wordt aangegeven hoe bewoners op dit moment kijken naar verschillende 

aspecten van bewonersparticipatie. De aspecten staan op volgorde van waar de panelleden het 

meest (zeer) mee eens waren.



Aspecten van bewonersparticipatie

Waarop moeten huurders volgens u (veel) meer invloed krijgen? 

De volgende onderwerpen werden hierbij vaak genoemd:

- Onderhoud van de woning

- Verduurzamen van de woning / energiezuinige zaken / isolatie / zonnepanelen

- De huurprijs / huurverhoging

- Groenvoorziening rondom de woningen

- Leefomgeving / leefbaarheid

- Renovatie(plannen)

- Nieuwbouw

- Veiligheid woning / buurt

- Woningaanpassingen

- Buren / nieuwe bewoners

- Overlast buren / buurt

- Schoonmaak gemeenschappelijke ruimtes

- Toewijzing woningen

- Verkoop woningen / verkoopbeleid

- Kleurstelling buitenkant woning (schilderwerk)



Contact zoeken

Wat zou voor u nu de manier zijn om mee te praten (voordat het digitaal bewonerspanel er was)



Contact zoeken

Stel: u wilt invloed uitoefenen op uw eigen woonomgeving, met wie zou u dan contact zoeken?



Contact zoeken

Heeft u wel eens geprobeerd om invloed uit te oefenen op de plannen van Wooncompagnie, maar is dat 
niet gelukt omdat u niet wist hoe u dat aan moest pakken?



Contact zoeken

Met wie heeft u recentelijk contact opgenomen over een wens, opvatting, idee of eigen initiatief?



Contact zoeken

Wat is voor u van toepassing op dit laatste contact?



Onderwerpen van participatie

Voor Wooncompagnie is het interessant om te weten over welke onderwerpen u het liefst mee zou 
willen denken / praten. Hieronder staat een overzicht met verschillende onderwerpen. U kunt hier 
aangeven hoe belangrijk u deze onderwerpen vindt.



Onderwerpen van participatie

Ik kan op dit moment voldoende meepraten over de volgende onderwerpen:



Vormen van participatie

We betrekken bewoners op verschillende manieren bij onze plannen.
Informeren wordt door de panelleden duidelijk als belangrijkste gezien m.b.t. de gewenste 

participatievorm richting Wooncompagnie. Daarna Raadplegen, Adviseren en Meebeslissen is ongeveer even 

belangrijk. Meedoen is de minst populaire vorm. 



Vormen van participatie

Naast de participatievormen qua zwaarte, vroegen we ook naar de belangstelling voor twee 

concrete voorbeelden:




