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Achtergrond

• Wooncompagnie heeft als ambitie vaker huurders te betrekken bij keuzes die 
gemaakt moeten worden in beleid en visie. Hiermee is gestart als input voor 
het nieuwe koersplan.

• Om de mening van huurders hiervoor op te halen, is in mei 2021 een digitaal 
onderzoek gehouden. Hiervoor zijn alle huurders benaderd waarvan een e-
mailadres bekend was. Aan het einde van het onderzoek is aan hen gevraagd 
of men interesse heeft om vaker aan dit soort onderzoeken mee te doen. De 
groep van huurders hierop ‘ja’ antwoordde, is “het bewonerspanel” van 
Wooncompagnie geworden. Voor het derde onderzoek is dan ook deze groep,  
van inmiddels 925 bewoners, benaderd.

• In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van het derde 
onderzoek. Hierin staat het onderwerp communicatie centraal.

• In de rapportage wordt hoofdzakelijk ingegaan op het totaal aan antwoorden 
die bewoners hebben gegeven. Verschillen naar leeftijdsklassen zullen alleen 
worden aangeven indien deze relevant en significant zijn.

• Voor de onderzoeken onder de bewoners wordt gebruik gemaakt van 
SurveyMonkey, dit is een online enquêtetool die ook intern wordt gebruikt.

• De onderzoeken zijn uitgevoerd en gerapporteerd door Maurice Caniels, een 
externe onderzoeksadviseur.



Onderzoeksverantwoording

• Op vrijdag 20 mei 2022 zijn de 925 panelleden benaderd om mee te doen aan het derde 
bewonerspanelonderzoek. Op dinsdag 24 mei volgde een reminder om alsnog mee te doen of om 
de vragenlijst af te maken (97 panelleden hadden de vragenlijst tot dan toe gedeeltelijk ingevuld).

• Uiteindelijk hebben 500 huurders de vragenlijst volledig ingevuld. Nog eens 106 huurders vulden 
een (groot) gedeelte in. Zoals verwacht haakten de meesten van hen af bij het onderdeel 
“interactieve video’s”. De totale respons van 606 betekent een respons van 66%. Bij het tweede 
bewonerspanel was dit 60%.

• De huurders die dit derde onderzoek volledig invulden (500), zijn als volgt verdeeld naar 
leeftijdsklasse. Ook dit is vergelijkbaar met voorgaande onderzoeken. Van 3 respondenten is de 
leeftijd niet bekend.

Leeftijdsklasse Aantal In %
30 jaar en jonger 11 2%

31-40 jaar 28 6%

41-50 jaar 56 11%

51-60 jaar 95 19%

61-70 jaar 165 33%

71 jaar en ouder 142 29%



Bewonersblad Woonvenster

• Tweederde van de panelleden geeft aan het bewonersblad altijd te lezen. Dit percentage neemt fors toe 
naarmate de leeftijd van de bewoner hoger ligt (31-40 jaar: 36%, 41-50 jaar: 40%, 51-60 jaar: 55%, 61-70 
jaar: 75%, 71 jaar en ouder: 82%). Slechts 6% van de panelleden leest het nooit of kent het überhaupt niet.

• De frequentie van verschijnen is voor driekwart van de panelleden die het blad lezen precies goed. Voor 
twee op de tien van deze panelleden mag de frequentie wel hoger. Van hen heeft 45% een gewenste 
frequentie van 6x, 31% 4x, 13% 12x en 10% 5x.



Bewonersblad Woonvenster

De meerderheid van de panelleden (69%) geeft aan dat de vergrote lettergrootte hen niet is opgevallen.
De panelleden die dit wel is opgevallen, vinden het een prettige verbetering. Zeker voor de ouderen en 
slechtzienden is de leesbaarheid hiermee duidelijk verbeterd.



Brieven en folders

• Negen op de tien panelleden vinden de brieven en folders duidelijk. Qua duidelijkheid zijn er weinig 
panelleden die zaken anders willen. Wel wordt er door een aantal bewoners gewezen op het ontbreken van 
voor hen relevante informatie (bijv. wel een aankondiging van werkzaamheden, maar geen vervolg; geen 
info over toekomstplannen zoals nieuwbouw of zonnepanelen; beperkte informatie bij onderhoud en soms 
door een derde partij i.p.v. Wooncompagnie).

• De correspondentie van Wooncompagnie geeft de panelleden niet een duidelijk gevoel. Het vaakst wordt er 
dan ook gekozen voor een neutraal gevoel. Daarna worden betrouwbaar en betrokken duidelijk het vaakst 
genoemd. Slechts 4% van de panelleden houdt een negatief gevoel over (afstandelijk of verwarrend).



Brieven en folders

• De voorkeur voor papier of digitaal is erg persoonsafhankelijk en ook afhankelijk van het soort informatie. 
Naar leeftijd komt ook geen duidelijk voorkeur naar voren. 

• Op papier ontvangt men het liefst: alle belangrijke zaken (vooral informatie over huurverandering en 
onderhoud), persoonlijke informatie, financiële informatie of informatie met eventuele financiële gevolgen 
en informatie met belangrijke datums.

• Per e-mail ontvangt men het liefst: afspraken/afspraakbevestigingen, algemene informatie (niet gekoppeld 
aan de bewoner of de woning), minder belangrijke zaken of nieuwsberichten.



Website

• Ruim tweederde van de panelleden kijkt wel eens op de website van Wooncompagnie. Bij de groep 
bewoners van 71 jaar en ouder is dit 58%. 

• Redenen om de website niet te bekijken/gebruiken zijn: alleen in het geval men specifiek iets moet weten 
(gericht op zoek naar bepaalde info), ‘nooit bij stil gestaan’, belangrijke zaken komen vanzelf wel per post of 
e-mail, geen interesse/reden, niet nodig (geweest), liever niet alles online/digitaal willen.

• Bij ruim acht op de tien panelleden die de website wel eens bezoeken, is de vergrote lettergrootte op de 
website niet opgevallen. De panelleden die het wel opviel, geven aan dat dit prima en prettig leesbaar is. 



Website
Waarvoor bezoekt u onze website met name?

De volgende zaken worden hierbij het vaakst genoemd (in aflopende volgorde):
• Reparatieverzoek doen
• Woningaanbod bekijken
• Nieuws / algemene informatie
• Zomaar, even kijken (niet op zoek naar specifieke informatie)
• Contactinformatie: telefoonnummers, e-mailadressen
• Onderhoud
• Huur betalen
• Informatie over projecten die op komst zijn



Website

• De vindbaarheid van de informatie wordt door bijna alle panelleden die de website wel eens bezoeken als positief 
beoordeeld: 91% geeft aan makkelijk te kunnen vinden waar men naar op zoek was. Voor een aantal panelleden is de 
gewenste informatie niet te vinden of soms (diep) verstopt op de website.

• 85% geeft aan geen informatie op de website te missen. Informatie dat bij de andere groep van panelleden (15%) wel 
gemist wordt: planning met wanneer er wat met de woningen gaat gebeuren, contactpersonen voor specifieke 
problemen/vragen, planning voor de toekomst per wijk, informatie over zonnepanelen (voor wie en welke woningen).

• Voor een chatfunctie of WhatsApp op de website lopen de panelleden nog niet massaal warm. Bij de groep bewoners 
van 40 jaar en jonger is er duidelijk meer animo voor WhatsApp. De behoefte aan een chatfunctie neemt af naarmate 
de leeftijd van de bewoner hoger is.



Social media

• Slechts 18% van de panelleden geeft aan de communicatie van Wooncompagnie op social media te volgen. 
Bij de groep bewoners van 40 jaar en jonger ligt dit percentage beduidend hoger (tussen 40 en 50 procent).

• Door de panelleden die deze kanalen wel volgen, wordt een aantal verbetersuggesties gedaan: überhaupt 
meer informatie posten via deze kanalen, overweeg ook zaken in het Engels te posten en misschien 
aandacht hebben voor zaken betreffende de leefomgeving.



Interactieve video’s

Service Abonnement (wooncompagnie.nl) Video hinder / overlast (wooncompagnie.nl)
• De panelleden werd vervolgens gevraagd onderstaande twee video’s te bekijken:

• Ruim driekwart van de panelleden gaf hierbij aan nog nooit een soortgelijke interactieve video van 
Wooncompagnie te hebben bekeken. 

• De video’s worden door een grote groep panelleden als iets positiefs gezien (48%), de andere panelleden staan 
hier vooral neutraal in. Slechts 5% is hier niet zo over te spreken.

• Een aantal panelleden geeft aan de video’s een beetje kinderachtig te vinden. Verder worden er vraagtekens 
geplaatst bij de realiteitsgehalte van de video over hinder/overlast en hebben bewoners liever persoonlijk 
contact met een medewerker bij dit soort onderwerpen. De video’s worden vooral ook als positief gezien voor 
mensen die de Nederlandse taal minder machtig zijn of dyslectisch zijn.

https://www.wooncompagnie.nl/ik-ben-huurder/direct-regelen/service-abonnement/
https://www.wooncompagnie.nl/video-hinder-overlast/


Interactieve video’s

Als onderwerp voor eventuele volgende interactieve video’s springen er twee duidelijk uit: “Energiebesparing 
verwijzen naar installatie” en “Renovatie”. Ruim een derde heeft geen behoefte aan andere video’s.
Een aantal panelleden deed andere suggesties: 
- Wat mag je wel veranderen in de huurwoning en wat niet? En wat moet in overleg?
- Zonnepanelen
- Tips voor energiebesparende oplossing in huis en voor klimaatbestendig maken van de tuin
- Leefomgeving / buurtverbetering
- Informatie over welk onderhoud des verhuurders is en welk des huurders



Tevredenheid communicatie

• Tot slot vroegen we alle panelleden de verschillende communicatiemiddelen/kanalen te beoordelen.          
Ze konden hierbij een rapportcijfer (1-10) geven of eventueel kiezen voor ‘weet niet / n.v.t.’. Zo is het aantal 
reacties voor de communicatie via social media kanalen van Wooncompagnie een stuk lager dan voor de 
communicatie via het bewonersblad.

• De scores ontlopen elkaar niet veel en zijn prima (tussen 7,4 en 7,7), alleen de social media als 
communicatiekanaal scoort iets lager. Hier zit dus nog wel verbeterpotentieel.

• Als laatste vraag vroegen we de panelleden naar tips voor de (schriftelijke) communicatie naar bewoners. 
Op de volgende sheets wordt een overzicht van alle (relevante) antwoorden gegeven.

 Bewonersblad Woonvenster Folders Informatieboekjes Brieven Website Social media

Rapportcijfer 7,7 7,4 7,4 7,6 7,6 6,9
# reacties 475 348 315 470 409 196



Tips
Als brief  verstuurd wordt met bv netjes houden rondom huis ook daarna op terug komen. Nu krijgen mensen een brief en daarna wordt er niets meer mee gedaan
Als er belangrijk nieuws is op  de website dan een link sturen naar emailadres bewoners.   Btw:qua onderhoud hoor ik wel regelmatig klachten
Als er een vraag is gesteld in bijv direct regelen moet ik na 6weken smeken om een antwoord. Zeer slecht
Als ik iets meld bij het buurtteam zou ik graag een terugkoppeling willen of het is opgelost of niet, in mijn geval van Mark de Koning. Gaat erg moeizaam met hem
aub. alle informatie per brief in de bus.
Behandel bewoners niet als kleine kinderen
Beloftes nakomen
Betere communicatie personeel en bewoners ook fotos schade zorgvuldiger mee om gaan
Bewonersblad: maak een pagina per gemeente en een algemene.
Bij mijn laatste klacht heb ik twee keer moeten vragen om actie en nog steeds is de klacht niet opgelost, erger nog, ik hoor gewoon helemaal niets meer.
Bij werkzaamheden in de buurt graag alle bewoners informeren ipv alleen de bewoners waar werkzaamheden gedaan worden ivm met geluidsoverlast ( vervanging badkamers en toiletten afgelopen jaar)    Graag duidelijk antwoorden als men een vraag/bercht stuurt via de 
website en deze niet zomaar afsluiten zonder antwoordt. Zou ook fijn zijn als er contact wordt gezocht bij klachten.
Blijf MIND en stop ivm de RVS de huurverhoging per 01.07.2022
Blijf schriftelijk contact houden met bewoners. We worden allemaal wat ouder en snappen niet altijd de computer
Brieven waarop met antwoordenveloppe moet worden gereageerd zoals onlangs inzake zonnepanelen vind ik niet handig. Tegenwoordig haast geen brievenbus in de buurt. Dit soort brieven kunnen beter per e-mail worden gestuurd zodat digitaal kan worden geantwoord

Checken op taalfouten
Concreet houden en een online of live bijeenkomst organiseren
Concrete informatie graag
Controleer vaker of mensen met Hedera die rotzooi, één grote luizenkwekerij, wel kort genoeg houden in plaats dat het bij mijn de tuinkast groeit en ik mijn kussens kan weggooien.
Dat als je wat aan geeft dat stuk aan het gaan is , en je wilt waarschuwen dit opgepakt wordt.\En je een goed en fatsoenlijk antwoord krijgt. Communicatie is bij u bedrijf een moeilijk punt.
De afhandeling van “ tickets” kan beter.
De communicatie is over het algemeen goed, het zal beslist wel eens fout lopen maar vaak komt dat van twee kanten
De tijd nemen als er iets is.
Directere communicatie  Afspraken op tijdstippen ipv tussen 8-13 u of 13-17u
Dit is marketing geen communicatie.
Doelgericht. Met actie of interactie tot gevolg.
Doorgaan op de ingeslagen weg zoals verbeteren van de toegankelijkheid en feedback vragen.
Duidelijke antwoorden op klachten/meldingen m.b.t overlast vd buren.  Terugkoppeling vd acties die zijn ondernomen, zoals de wijkagent etc....
Duidelijkere en volledige informatie
Duidelijkheid
Een terugkoppeling van iet, zou fijn zijn. Als je bijvoorbeeld ergens een melding van hebt gedaan en wooncompagnie heeft hier actie in ondernomen, zou het fijn zijn als je hier ook wat van hoort.
Een voorbeeld , het Buurtplein werd gerenoveerd. Prachtig mooi maar onze 5 parkeerplaatsen werden volgebouwd met keten. Daar wer niets aan ons verteld . Veel te lang geduurd.
Er is bij mijn woning meerdere keren een renovatie, aanpassing gemeld die achteraf niet doorging.  Daar heb ik geen informatie over gekregen.   Dus je krijgt dan een aannemer in huis en verwacht meer info over de  renovatie en dan komt er geen info.   Dat is zeer 
frustrerend aangezien je dan weer jaren moet wachten tot je weer aan de beurt bent.   Graag duidelijker communiceren, ook als het niet lukt om dingen uit te voeren zoals gepland.
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				Total		563		92.9		100.0

		Missing		System		43		7.1

		Total				606		100.0

		Ja, dat is mij opgevallen. Dit vind ik ervan:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				429		70.8		70.8		70.8

				👍		1		0.2		0.2		71.0

				Als grafisch vormgever vond ik het corps al zeer klein, zeker voor de ouderen. Het nieuwe Woonvenster is stukken beter. De vormgeving is ook fris en duidelijk. Complimenten.		1		0.2		0.2		71.1

				Als oudere 83 jaar is het erg prettig als de letters wat groter zijn.		1		0.2		0.2		71.3

				Ben zelf bril dragend dus heb er niet zo'n voordeel van een grotere letter echter is het voor andere oudere, die slecht ziende zijn, een geweldige oplossing		1		0.2		0.2		71.5

				beter		1		0.2		0.2		71.6

				Beter		4		0.7		0.7		72.3

				beter en ook minder kleuren, dat is vermoeiend en onnodig bij het lezen. Het papier mag wel wat dunner i.v.m. milieu.		1		0.2		0.2		72.4

				Beter leesbaar		1		0.2		0.2		72.6

				beter voor de ouderen mensen		1		0.2		0.2		72.8

				Beter voor ouderen en slechtzienden.		1		0.2		0.2		72.9

				dat is misschien beter om te lezen, maar het blad wordt er niet interessanter door		1		0.2		0.2		73.1

				Dat is prettig		1		0.2		0.2		73.3

				Dat is prima, ik heb er geen probleem mee		1		0.2		0.2		73.4

				Dat is voor mij persoonlijk prettig het leest wat rustiger.		1		0.2		0.2		73.6

				Dat vind ik een geweldige vooruitgang.		1		0.2		0.2		73.8

				Dat vind ik goed omdat de tekst nu goed leesbaar is.		1		0.2		0.2		73.9

				Duidelijk		2		0.3		0.3		74.3

				duidelijk en goed leesbaar		1		0.2		0.2		74.4

				duidelijker		1		0.2		0.2		74.6

				Duidelijker		2		0.3		0.3		74.9

				Een goede keus.		1		0.2		0.2		75.1

				en dat is goed voor de ouderen en slechtzienden.		1		0.2		0.2		75.2

				Erg goed		1		0.2		0.2		75.4

				erg prettig		1		0.2		0.2		75.6

				Erg prettig		1		0.2		0.2		75.7

				Erg prettig,top		1		0.2		0.2		75.9

				Fijn		1		0.2		0.2		76.1

				fijn om te lezen		1		0.2		0.2		76.2

				Gaat		1		0.2		0.2		76.4

				Gemakkelijker daardoor lees ik meer artikelen.		1		0.2		0.2		76.6

				Gemakkelijker leesbaar		1		0.2		0.2		76.7

				Geweldig voor mij, omdat ik een dagje ouder......		1		0.2		0.2		76.9

				goed		4		0.7		0.7		77.6

				Goed		4		0.7		0.7		78.2

				GOED		1		0.2		0.2		78.4

				Goed en beter		1		0.2		0.2		78.5

				Goed leesbaar		3		0.5		0.5		79.0

				Goed leesbaar en leest prettiger		1		0.2		0.2		79.2

				Goed leesbaar.		1		0.2		0.2		79.4

				Goed om rekening te houden met zoveel mogelijk huurders/lezers.		1		0.2		0.2		79.5

				Goed te lezen		1		0.2		0.2		79.7

				Goed voor slechtziende		1		0.2		0.2		79.9

				Goede zet .		1		0.2		0.2		80.0

				Handig, maakt het beter leesbaar.		1		0.2		0.2		80.2

				Handiger beter leesbaar.		1		0.2		0.2		80.4

				Heel fijn		3		0.5		0.5		80.9

				Heel fijn kan door iedereen gelezen worden qua lettergrootte		1		0.2		0.2		81.0

				Heel fijn.		1		0.2		0.2		81.2

				Heel goed		2		0.3		0.3		81.5

				Heel goed leesbaar		1		0.2		0.2		81.7

				Heel handig		1		0.2		0.2		81.8

				Helemaal goed , ben er blij mee.		1		0.2		0.2		82.0

				het is beter leesbaar		1		0.2		0.2		82.2

				Het is fijner lezen .		1		0.2		0.2		82.3

				Het is héél goed voor oudere mensen en slecht zienden!		1		0.2		0.2		82.5

				het leest prettig, en voor de oudere huurders zal het een uitkomst zijn om het te kunnen lezen		1		0.2		0.2		82.7

				Hoeft niet voor mij, maar kan handig zijn voor minderzienden.		1		0.2		0.2		82.8

				Ik lees met 1 oog. Dus grotere letters zijn voor mij prettiger.		1		0.2		0.2		83.0

				Ik vind het fijner. Kost misschien wel war meer papier.		1		0.2		0.2		83.2

				Ik vind het heel goed leesbaar en erg overzichtelijk		1		0.2		0.2		83.3

				Ik vind het prettiger lezen. (Maar mijn ogen zijn in de loop der tijd achteruit gegaan-haha)  Voelt wel een beetje als formaat krant.		1		0.2		0.2		83.5

				Ik vind het prima, zo wordt er ook rekening gehouden met mensen met slecht zicht.		1		0.2		0.2		83.7

				is duidelijke, maar vraag me af of er nu minder tekst/artikelen in komen		1		0.2		0.2		83.8

				Is een prima besluit geweest.		1		0.2		0.2		84.0

				is goed te lezen		1		0.2		0.2		84.2

				Is noodzakelijk voor mensen die visueel problemen hebben maar ook voor mensen die woord/lees blindheid hebben e.e.a. volgens VN Verdrag Handicap noodzaak		1		0.2		0.2		84.3

				Is prettig goed te lezen		1		0.2		0.2		84.5

				Is prima voor veel ouderen volgens mij		1		0.2		0.2		84.7

				Is prima zo		1		0.2		0.2		84.8

				Is wel beter voor de mensen met minder zicht		1		0.2		0.2		85.0

				ja dat is voor ons die niet zo goed alles meer zien een uitkomst.		1		0.2		0.2		85.1

				Ja idd opgevallen, maar met mijn leesbril op kon ik ook wel lezen.		1		0.2		0.2		85.3

				Kan alleen maar goed zijn		1		0.2		0.2		85.5

				kan ik het beter lezen		1		0.2		0.2		85.6

				Leest beter		1		0.2		0.2		85.8

				Leest fijner.		1		0.2		0.2		86.0

				leest goed		1		0.2		0.2		86.1

				Leest heel prettig		1		0.2		0.2		86.3

				Leest makkelijk		1		0.2		0.2		86.5

				Leest prettiger		1		0.2		0.2		86.6

				Leest vooral in de brieven duidelijker		1		0.2		0.2		86.8

				Maakt het overzichtelijk		1		0.2		0.2		87.0

				Maakt mij niet zoveel uit maar voor ouderen en slechtziende is dit ideaal.		1		0.2		0.2		87.1

				Makeler te lezen.		1		0.2		0.2		87.3

				ok		1		0.2		0.2		87.5

				Oke		1		0.2		0.2		87.6

				Overzichtelijk en duidelijk		1		0.2		0.2		87.8

				prettig		1		0.2		0.2		88.0

				Prettig		3		0.5		0.5		88.4

				Prettig voor mijn ouder wordende ogen		1		0.2		0.2		88.6

				Prettige		1		0.2		0.2		88.8

				prima		5		0.8		0.8		89.6

				Prima		23		3.8		3.8		93.4

				Prima , voor ouderen		1		0.2		0.2		93.6

				Prima formaat		1		0.2		0.2		93.7

				Prima mijn ogen zijn niet zo goed meer dus als de letters te klein zijn lees ik het al vrij snel niet meer		1		0.2		0.2		93.9

				Prima veel beter		1		0.2		0.2		94.1

				prima verbetering		1		0.2		0.2		94.2

				Prima verbetering.		1		0.2		0.2		94.4

				Prima voor mensen die de kleine letters niet meer kunnen lezen		1		0.2		0.2		94.6

				Prima voor ouderen en brildragenden.		1		0.2		0.2		94.7

				Prima, is het boor deeesten goed leesbaar👍		1		0.2		0.2		94.9

				Prima, maar voor mij niet nodig.		1		0.2		0.2		95.0

				Prima!		2		0.3		0.3		95.4

				Prima.		4		0.7		0.7		96.0

				Prima.Ik denk dat daardoor oudere mensen het beter gaan lezen,dus meer interesse.		1		0.2		0.2		96.2

				Sowieso iets grotere letter is (voor mij) beter.		1		0.2		0.2		96.4

				Stuk beter		1		0.2		0.2		96.5

				Super voor de leesbaarheid		1		0.2		0.2		96.7

				top		2		0.3		0.3		97.0

				Top		2		0.3		0.3		97.4

				Uitstekend		1		0.2		0.2		97.5

				Uitstekend ! Ook voor ouderen goed te lezen en in dit geval, de lettergrootte verhoogd de leesbaarheid.		1		0.2		0.2		97.7

				Verbetering omdat mijn ogen slechter worden		1		0.2		0.2		97.9

				Verbetering: meer leesplezier!		1		0.2		0.2		98.0

				Vind ik zeer prettig.		1		0.2		0.2		98.2

				Voor de ouderen is het beter te lezen		1		0.2		0.2		98.3

				voor mensen van mijn leeftijd  is dat wel prettig		1		0.2		0.2		98.5

				Voor mij beter		1		0.2		0.2		98.7

				Voor mij hoefde dit niet.		1		0.2		0.2		98.8

				Voor mij nietnodig maar misschien voor andere mensen wel		1		0.2		0.2		99.0

				Voor mij persoonlijk niet belangrijk. Zie alles nog prima		1		0.2		0.2		99.2

				Voor oudere makkelijker te lezen .		1		0.2		0.2		99.3

				Voor ouderen ideaal		1		0.2		0.2		99.5

				We worden allemaal een dagje ouder dus het lezen gaat wat achteruit		1		0.2		0.2		99.7

				ziet er goed		1		0.2		0.2		99.8

				Ziet er goed uit.		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ik lees het helemaal niet		16		2.6		100.0		100.0

		Missing		System		590		97.4

		Total				606		100.0



		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja, prima		534		88.1		100.0		100.0

		Missing		System		72		11.9

		Total				606		100.0

																		Ik lees het helemaal niet		264%		3%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)																Nee, anders namelijk:		363%		4%

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Nee, het woordgebruik is onnodig in gewikkeld		83%		1%

		Valid		Nee, de teksten zijn veel te lang		9		1.5		100.0		100.0						Nee, de teksten zijn veel te lang		149%		2%

		Missing		System		597		98.5										Ik graag meer foto’s en illustraties ter verduidelijking		396%		4%

		Total				606		100.0										Ja, prima		8812%		90%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Nee, het woordgebruik is onnodig in gewikkeld		5		0.8		100.0		100.0

		Missing		System		601		99.2

		Total				606		100.0

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ik graag meer foto’s en illustraties ter verduidelijking		24		4.0		100.0		100.0

		Missing		System		582		96.0

		Total				606		100.0

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Nee, anders namelijk:		22		3.6		100.0		100.0

		Missing		System		584		96.4

		Total				606		100.0

		Other (please specify)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				584		96.4		96.4		96.4

				alle vbrieven en communicatie middelen moeten begrijpelijke informatie bevatten, ook volgens VN Verdrag Handicap		1		0.2		0.2		96.5

				Alleen de succesverhalen plus nogal aangedikt		1		0.2		0.2		96.7

				Als onderhoud door een derde partij wordt gedaan misschien handig omdat altijd aan te kondigen via een brief van Wooncompagnie ipv communicatie vanuit derde partij zelf.		1		0.2		0.2		96.9

				De jaarlijkse afrekening van het koude water is niet zo duidelijk		1		0.2		0.2		97.0

				Geen toevoeging		1		0.2		0.2		97.2

				Het gaat om de inhoud, en concrete verbeteringen.		1		0.2		0.2		97.4

				Ik haat reclame		1		0.2		0.2		97.5

				Ik krijg meestal geen brieven/folders,  ik krijg van bedrijven een brief die door de WC zijn gecontracteerd voor een klus.		1		0.2		0.2		97.7

				Ik lees het bijna nooit		1		0.2		0.2		97.9

				ik mis meer informatie, het gaat meestal over niet echt relevante informatie.bijvoorbeeld hele column over een bewoner, en over hoe goed de buurt is, dan ben je nog niet in de voormalige zeevang geweest, wordt hele maal verkloot door volendammers. maar nooit lees ik iets over nieuwbouw door de wooncompgnie, er zijn schreeuwend woning te kort voor huurders, ik kan me de afgelopen 10 jaar niet herinneren dat er in oosthuizen huur woningen bij gekomen zijn, en als ze dat zijn, worden er gelijk importlingen in gedouwd.		1		0.2		0.2		98.0

				Informatie is regelmatig niet compleet. Planning van werkzaamheden is te beperkt. Sommige werkzaamheden hoor je bij toeval, wanneer je met de werklieden praat.		1		0.2		0.2		98.2

				Lees niet over plannen zonnepanelen en toekomstige ontwikkelingen		1		0.2		0.2		98.3

				soms blijf ik wel eens met vragen zitten, bijv. bij het aankondigen van onderhoud over wie er wanneer contact op neemt. Maar dat is al weer even geleden.		1		0.2		0.2		98.5

				Soms wel duidelijk soms niet		1		0.2		0.2		98.7

				Vaak te overdreven pretentieus...		1		0.2		0.2		98.8

				Vind het te rommelig is niet overzichtelijk		1		0.2		0.2		99.0

				Vorige maand een aankondigingsbrief over schilderen en nieuwe ramen. Er lijkt geen vervolg.  Verwarring.		1		0.2		0.2		99.2

				Wat het belangrijk is en vervolgstappen ontbreken meestal		1		0.2		0.2		99.3

				Wel duidelijk, maar uitvoerders vs		1		0.2		0.2		99.5

				Wel wat vaker over de regio		1		0.2		0.2		99.7

				Woco, lijkt vaak niet op de hoogte van de werkelijke woonsituatie.		1		0.2		0.2		99.8

				zijn prima duidelijk, maar ik zie het alleen als promotie materiaal voor jullie zelf.		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Anders, namelijk:		24		4.0		404%		4.0		4%				Verwarrend		1%

				Neutraal		235		38.8		3956%		43.6		40%				Afstandelijk		3%

				Afstandelijk		19		3.1		320%		46.8		3%				Anders, namelijk:		4%

				Betrokken		132		21.8		2222%		69.0		22%				Benaderbaar		6%

				Betrouwbaar		148		24.4		2492%		93.9		25%				Betrokken		22%

				Verwarrend		3		0.5		51%		94.4		1%				Betrouwbaar		25%

				Benaderbaar		33		5.4		556%		100.0		6%				Neutraal		40%

				Total		594		98.0		100.0

		Missing		System		12		2.0

		Total				606		100.0

		Anders, namelijk:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				582		96.0		96.0		96.0

				Afstandelijk en onbenaderbaar		1		0.2		0.2		96.2

				Ben bang om die te ontvangen en open te doen. Heel vaak slecht nieuws en veel gedoe...		1		0.2		0.2		96.4

				bevoogdend en afstandelijk		1		0.2		0.2		96.5

				Dit bericht staat in mijn spam		1		0.2		0.2		96.7

				Duidelijk		2		0.3		0.3		97.0

				Heel verschillend.van slecht naar zeer goed		1		0.2		0.2		97.2

				Het verschilt; hangt af waar het over gaat. De ene keer geeft het me een betrokken gevoel en de andere keer afstandelijk of anders.		1		0.2		0.2		97.4

				Ik krijg geen antwoord op telefoon, kontaktform of brief dus kan hier niet op antwoorden		1		0.2		0.2		97.5

				Ik ontvang het digitaal, het is soms onduidelijk waar het over gaat. Misschien de kop aanpassen.		1		0.2		0.2		97.7

				Na goed lezen meestal helder. Het is weleens afwachten hoe bv. Een groot onderhoud precies verloopt		1		0.2		0.2		97.9

				Nieuwsgierig		1		0.2		0.2		98.0

				noodzakelijk voor verhuurder, moet betrouwbaar zijn		1		0.2		0.2		98.2

				o jee gevoel		1		0.2		0.2		98.3

				Onhandig, via website te bekijken. Waarom niet via mail sturen?		1		0.2		0.2		98.5

				Onrustig gevoel		1		0.2		0.2		98.7

				Prima		1		0.2		0.2		98.8

				Schrik altijd als ik de brief zie. maar de inhoud valt altijd mee		1		0.2		0.2		99.0

				Soms fijn, Soms ook niet fijn!		1		0.2		0.2		99.2

				tuttig		1		0.2		0.2		99.3

				Veel tekst, graag too the point		1		0.2		0.2		99.5

				wij zijn blij met alle communicatie het is soms heel karig		1		0.2		0.2		99.7

				Zakelijk		2		0.3		0.3		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		E-mail		208		34.3		3502%		35.0		35%

				Brief		144		23.8		2424%		59.3		24%

				Beiden (afhankelijk van welke informatie)		242		39.9		4074%		100.0		41%

				Total		594		98.0		100.0

		Missing		System		12		2.0

		Total				606		100.0

		Welke informatie ontvangt u liefst op papier?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				369		60.9		60.9		60.9

				???		1		0.2		0.2		61.1

				Aanpassing huur/-verhoging  Werkzaamheden in en om het pand		1		0.2		0.2		61.2

				Aanpassingen van huur of onderzoek n.a.v een vraag mijnerzijds.		1		0.2		0.2		61.4

				Afspraken, wijzigingen in prijs eventuele aanpassingen aan woningen		1		0.2		0.2		61.6

				Algemene info		1		0.2		0.2		61.7

				algemene informatie		1		0.2		0.2		61.9

				Algemene informatie		4		0.7		0.7		62.5

				Algemene zaken		1		0.2		0.2		62.7

				Alle		1		0.2		0.2		62.9

				Alle informatie.		1		0.2		0.2		63.0

				alles		1		0.2		0.2		63.2

				Alles		4		0.7		0.7		63.9

				Alles wat informatie van waarde bevat		1		0.2		0.2		64.0

				Alles wat met geld te maken heeft en wijziging betreffende de woning		1		0.2		0.2		64.2

				Alles,dan hoef ik niets te printen en kan ik het zo bewaren		1		0.2		0.2		64.4

				Alles. Dat heeft te maken dat mijn partner niet met een computer kan omgaan. Oorzaak hersenbloeding		1		0.2		0.2		64.5

				Als er bijv. onderhoudswerkzaamheden e.d. gedaan moeten gaan worden of algemene informatie wat bedoeld is voor meerdere mensen (bewoners).		1		0.2		0.2		64.7

				Als informatie van belang is om te bewaren		1		0.2		0.2		64.9

				Beide		2		0.3		0.3		65.2

				beiden		1		0.2		0.2		65.3

				Belangerijke info en klimaat aanpassings info		1		0.2		0.2		65.5

				belangrijke dingen		1		0.2		0.2		65.7

				Belangrijke en ingrijpende informatie.		1		0.2		0.2		65.8

				Belangrijke info.		1		0.2		0.2		66.0

				Belangrijke informatie		1		0.2		0.2		66.2

				Belangrijke informatie, huurverhoging enz		1		0.2		0.2		66.3

				Belangrijke informatie, zoals verhoging huur, etc.		1		0.2		0.2		66.5

				Belangrijke onderwerpen, zoals huurverhoging, onderhoud van het huis e.d. Dit vind ik handig i.v.m. bewaren.		1		0.2		0.2		66.7

				Belangrijke zaken		1		0.2		0.2		66.8

				Belangrijke zaken als huurverhoging monteurs en degelijke		1		0.2		0.2		67.0

				Belangrijke zaken raar je minder gauw kwijt		1		0.2		0.2		67.2

				Belangrijke zaken zoals huurs verhoging of verlaging.   Onderhouds afspraken ed		1		0.2		0.2		67.3

				Belangrijke zaken zoals onderhoud of huurverhoging		1		0.2		0.2		67.5

				Belangrijke zaken, zoals een renovatie of huurverhoging		1		0.2		0.2		67.7

				Belangrijke zodat ik die kan bewaren		1		0.2		0.2		67.8

				Betreft huurveranderingen en belangrijke informatie over onderhoud		1		0.2		0.2		68.0

				betrekking over toekomstige verandering of aanpassing		1		0.2		0.2		68.2

				Bewonersblad		1		0.2		0.2		68.3

				Bij berichten die urgent acties vragen is gebruik van meerdere media wel handig om het extra onder de aandacht te brengen.		1		0.2		0.2		68.5

				Bij evt persoonlijke vragen.		1		0.2		0.2		68.6

				bijv over algemene zaken		1		0.2		0.2		68.8

				Brief		1		0.2		0.2		69.0

				brieven		4		0.7		0.7		69.6

				Brieven		15		2.5		2.5		72.1

				brieven aangaande mijn eigen woning		1		0.2		0.2		72.3

				Brieven die bijv. onderhoud aan woning aangeven, de huur verhoging.		1		0.2		0.2		72.4

				Brieven en folders		1		0.2		0.2		72.6

				Brieven en folders, kan je het bewaren. Bovendien lees ik dit liever		1		0.2		0.2		72.8

				Brieven met persoonlijke informatie bv ver de huurprijs  en de werkzaamheden die plaats gaan vinden		1		0.2		0.2		72.9

				brieven/folders met belangrijke data		1		0.2		0.2		73.1

				bv nieuwbouw met tekeningen en foto's, fijn om in handen te hebben en eventueel mee te nemen		1		0.2		0.2		73.3

				Concrete verbeteringen aan de huizen waar we in wonen. Met hoor en wederhoor natuurlijk. Dit soort dingen ben ik nog niet concreet tegengekomen.		1		0.2		0.2		73.4

				de bewonerskrant en brieven		1		0.2		0.2		73.6

				De praatjes van de mensen		1		0.2		0.2		73.8

				Dingen die veranderen zoals voorwaarden - service-aanpassingen en verhelpen als storingen en door de hogere leeftijd en niet zo handig met de kleine lettertjes op de telefoon druk je het gouw weg ik print het uit om het rustig na te kunnen lezen indien nodig		1		0.2		0.2		73.9

				dit digitaal		1		0.2		0.2		74.1

				diverse informatie en zeker belangrijke informatie of mededelingen		1		0.2		0.2		74.3

				Eigenlijk alle belangrijke mededelingen.		1		0.2		0.2		74.4

				Eventuele huurverhogingen en bij werkzaamheden.		1		0.2		0.2		74.6

				Eventuele vertragingen op reparaties, reactie op klachten, wie deze in behandeling heeft, contact persoon		1		0.2		0.2		74.8

				financiele,		1		0.2		0.2		74.9

				Folder		1		0.2		0.2		75.1

				folders		1		0.2		0.2		75.2

				Folders		9		1.5		1.5		76.7

				Folders   (helaas een dure optie ivm de kleurendruk en bezorging)		1		0.2		0.2		76.9

				Folders en brieven		1		0.2		0.2		77.1

				Folders zodat mijn man ook kan lezen		1		0.2		0.2		77.2

				formele informatie		1		0.2		0.2		77.4

				geen idee		1		0.2		0.2		77.6

				Geen idee		1		0.2		0.2		77.7

				Geen van beide. Zonde van het papier.		1		0.2		0.2		77.9

				Geen voorkeur		2		0.3		0.3		78.2

				Gepland onderhoud en financiële zaken		1		0.2		0.2		78.4

				het blad; dat leg ik in de leesmand aan de muur op het toilet, dus kijk er regelmatig in		1		0.2		0.2		78.5

				Het wel en wee van bewoners en algemene informatie		1		0.2		0.2		78.7

				Hoe verbeteringen worden gerealiseerd, liefst met foto's		1		0.2		0.2		78.9

				Huur verhoging, en als er wat aan de woning wordt veranderd		1		0.2		0.2		79.0

				huur.  onderhoud		1		0.2		0.2		79.2

				Huuraanpassing		1		0.2		0.2		79.4

				Huuraanpassing, uitvoering werkzaamheden		1		0.2		0.2		79.5

				Huuraanpassingen		1		0.2		0.2		79.7

				Huuraanpassingen; berichten over grotere werkzaamheden		1		0.2		0.2		79.9

				Huurderszaken		1		0.2		0.2		80.0

				Huurprijs en overige financiele info		1		0.2		0.2		80.2

				huursverhoging,als er wat gemaakt moet worden door een bedrijf		1		0.2		0.2		80.4

				Huurverhoging		6		1.0		1.0		81.4

				huurverhoging  nieuwe belangrijke maatregelen of werkzaamheden die door de woningbouwvereniging gepland worden aangaande de woning.		1		0.2		0.2		81.5

				Huurverhoging (verplicht). Aankondiging onderhoud etc.		1		0.2		0.2		81.7

				Huurverhoging en overige kosten zoals o.a. servicekosten, schoonmaakkosten,lift en verlichting openbare ruimten.		1		0.2		0.2		81.8

				huurverhoging of wijzigingen en of verbeteringen. Dus echt belangrijke info voor de bewoner		1		0.2		0.2		82.0

				Huurverhoging, gepland onderhoud		1		0.2		0.2		82.2

				Huurverhoging, verandering van onderhoudsbedrijven		1		0.2		0.2		82.3

				Huurverhoging, water, elektra verbruik		1		0.2		0.2		82.5

				Huurverhoging.		1		0.2		0.2		82.7

				Huurverhogingen		1		0.2		0.2		82.8

				Info die bewaard moet worden.		1		0.2		0.2		83.0

				info die ik wil bewaren zoals de nieuwe huurprijs		1		0.2		0.2		83.2

				info over werkzaamheden		1		0.2		0.2		83.3

				info wat later kan worden weggegooid		1		0.2		0.2		83.5

				Informatie betreffende mijn huis. Veranderingen, onderhoud e.d.		1		0.2		0.2		83.7

				Informatie betreffende nieuwbouw		1		0.2		0.2		83.8

				informatie betrekkende hebbende op ons appartement		1		0.2		0.2		84.0

				Informatie die mij aangaat		1		0.2		0.2		84.2

				informatie omtrent mijn contract bijvoorbeeld, jaarlijkse kosten overzicht. dit gaat nl in een map dus dan print ik het zou ik het digitaal ontvangen.		1		0.2		0.2		84.3

				Informatie over de activiteiten van de wooncompagnie		1		0.2		0.2		84.5

				Informatie over huren.		1		0.2		0.2		84.7

				Informatie over onderhoud, huur, andere informatie die ons complex rechtstreeks betreft.		1		0.2		0.2		84.8

				informatie waarop gereageerd moet worden en belangrijke wijzigingen/plannen.		1		0.2		0.2		85.0

				informatie wat de woning betreft		1		0.2		0.2		85.1

				Informatie wat mij persoonlijk aan gaat wat betreft de woning		1		0.2		0.2		85.3

				Jaarafrekening, woonvenster, huurspecificatie, buurtbrief		1		0.2		0.2		85.5

				Jaarlijkse huurverhoging		1		0.2		0.2		85.6

				jaarlijkse huurvewrhoging.		1		0.2		0.2		85.8

				Kan even niks noemen		1		0.2		0.2		86.0

				Kan ik zo niet bedenken		1		0.2		0.2		86.1

				Krant		1		0.2		0.2		86.3

				Krantje		1		0.2		0.2		86.5

				Kweenie..		1		0.2		0.2		86.6

				maakt niet uit		1		0.2		0.2		86.8

				Maakt niet uit		1		0.2		0.2		87.0

				Mededeling over huurprijs / onderhoudskosten		1		0.2		0.2		87.1

				mededelingen voor onderhoud en werkzaamheden.		1		0.2		0.2		87.3

				Meldingen huurverhoging. Meldingen werkzaamheden aan de woning b.v		1		0.2		0.2		87.5

				Met financiële consequenties		1		0.2		0.2		87.6

				Nieuwbouw woningen.		1		0.2		0.2		87.8

				nieuws omtrent woningaanbod en nieuwe projecten		1		0.2		0.2		88.0

				Noodzakelijke informatie		1		0.2		0.2		88.1

				Nota's en informatie over de huurverhoging		1		0.2		0.2		88.3

				Officiële		1		0.2		0.2		88.4

				Officiële stukken zoals bv huurverhoging en stukken die je goed moet lezen		1		0.2		0.2		88.6

				Om te bewaren		1		0.2		0.2		88.8

				Onderhoud aan de woningen.		1		0.2		0.2		88.9

				Onderhoud en verhoging.  Geen folders		1		0.2		0.2		89.1

				Onderhoud werkzaamheden   Planning   Welk bedrijf		1		0.2		0.2		89.3

				Onderhouds afspraken		1		0.2		0.2		89.4

				Ontwikkeling sociale woningen		1		0.2		0.2		89.6

				op papier		1		0.2		0.2		89.8

				Over aanpassingen in woonsituatie		1		0.2		0.2		89.9

				Over een bepaalde vraag die je stelt		1		0.2		0.2		90.1

				over energie transitie, ik hoor er niets over leeft het wel bij Wooncompagnie		1		0.2		0.2		90.3

				Over huur en toeslagen		1		0.2		0.2		90.4

				over huurprijzen , onderhoud , veiligheid , groenvoorziening , wooncomfort , inspraakmogelijkheden		1		0.2		0.2		90.6

				Over verbouwingen		1		0.2		0.2		90.8

				Over werkzaamheden in en om het huis		1		0.2		0.2		90.9

				Over werkzaamheden.		1		0.2		0.2		91.1

				personelijke zaken, zoals huurverandering, onderhoudswerkzaamheden, zoals het nu gaat is het goed		1		0.2		0.2		91.3

				Persoonlijk		1		0.2		0.2		91.4

				Persoonlijke  informatie		1		0.2		0.2		91.6

				persoonlijke brieven		1		0.2		0.2		91.7

				Persoonlijke brieven		1		0.2		0.2		91.9

				Persoonlijke info		1		0.2		0.2		92.1

				Persoonlijke informatie.		1		0.2		0.2		92.2

				persoonlijke post		2		0.3		0.3		92.6

				Persoonlijke post		1		0.2		0.2		92.7

				Plannen met betrekking verbetering isolatie, van het gas af en eventuele plaatsing zonnecellen etc.		1		0.2		0.2		92.9

				Prive		1		0.2		0.2		93.1

				Reclama		1		0.2		0.2		93.2

				Renovatie,s en toekomst plannen, Waar gaan zij huizen bouwen en  meer goedkoopste woningen		1		0.2		0.2		93.4

				Soms dat ik dan beter weet wat ik moet doen en hoe ik moet handelen		1		0.2		0.2		93.6

				speciefieke informatie		1		0.2		0.2		93.7

				Toestemming brieven,bv voor een verbouwing of woning verandering		1		0.2		0.2		93.9

				Uitleg aankondiging onderhoud.		1		0.2		0.2		94.1

				Uitnodiging en bezoekers aankondiging		1		0.2		0.2		94.2

				uitvoering werkzaamheden in de straat		1		0.2		0.2		94.4

				Verandering van huur		1		0.2		0.2		94.6

				Veranderingen		1		0.2		0.2		94.7

				veranderingen betreffende woon omstandigheden en woning aanpassingen en renovatie  ook waarom  er gerenoveerd of aangepast wordt		1		0.2		0.2		94.9

				Veranderingen in en aan mijn huis en de huurverhoging		1		0.2		0.2		95.0

				Veranderingen zoals aanpassingen aan huur of ingrijpende wijzigingen in het terrein van Wooncompagnie		1		0.2		0.2		95.2

				Verhoging huur en teksten die hierbij horen.   Informatie over activiteiten die leuk zijn voor de huurders.		1		0.2		0.2		95.4

				verhoging huur, aankondigen werkzaamheden en de afspraken daarvoor		1		0.2		0.2		95.5

				Vertrouwelijke informatie		1		0.2		0.2		95.7

				Vertrouwelijke zaken		1		0.2		0.2		95.9

				voorschriften voor gedrag bewoners.  prijs aanpassingen.  noodzakelijke reparaties, controles, en onderhoudswerkzaamheden		1		0.2		0.2		96.0

				Wanneer 't om financiële aspecten gaat, bv huur.		1		0.2		0.2		96.2

				Wat belangrijk is.		1		0.2		0.2		96.4

				Wat betrekking heeft op mijn eigen woning		1		0.2		0.2		96.5

				Wat de plannen zijn of wat besloten is voor de bewoners of de wijk.		1		0.2		0.2		96.7

				Wat er aan het huis gaat gebeuren		1		0.2		0.2		96.9

				Wat er gaat gebeuren		1		0.2		0.2		97.0

				Wat er gebeurt over alles in de buurt		1		0.2		0.2		97.2

				weet geen voorbeeld		1		0.2		0.2		97.4

				Werkzaamheden		3		0.5		0.5		97.9

				Werkzaamheden.		1		0.2		0.2		98.0

				Wijzigingen		1		0.2		0.2		98.2

				Woning verbetering  c.q. Aanpassingen		1		0.2		0.2		98.3

				Woning verbeteringen, zoals nu met het brandalarm.  Huurprijs aanpassingen.		1		0.2		0.2		98.5

				Woonkrant en zaken betreft eigen woning of wijk.		1		0.2		0.2		98.7

				woonvenster		1		0.2		0.2		98.8

				Woonvenster		1		0.2		0.2		99.0

				woonvester		1		0.2		0.2		99.2

				X		1		0.2		0.2		99.3

				xxx		1		0.2		0.2		99.5

				Zaken mbt kosten		1		0.2		0.2		99.7

				Zal niet 1 2 3 weten		1		0.2		0.2		99.8

				zoiets als woonvenster		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Welke informatie ontvangt u liefst per e-mail?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				369		60.9		60.9		60.9

				?		2		0.3		0.3		61.2

				??		1		0.2		0.2		61.4

				.algemeen		1		0.2		0.2		61.6

				Aanpassingen aan woning		1		0.2		0.2		61.7

				Afspraak bevestigingen		1		0.2		0.2		61.9

				Afspraak e.d		1		0.2		0.2		62.0

				Afspraken		2		0.3		0.3		62.4

				afspraken die gemaakt worden om een probleem op te lossen. Alleen als dit van tevoren wordt afgesproken dat dit via de mail wordt geregeld en het duidelijk is tot wie je je kunt wenden als er een (communicatie)probleem ontstaat.		1		0.2		0.2		62.5

				al het andere		1		0.2		0.2		62.7

				Al het andere nieuws		1		0.2		0.2		62.9

				Algemeen nieuws		1		0.2		0.2		63.0

				Algemene		2		0.3		0.3		63.4

				algemene info		1		0.2		0.2		63.5

				Algemene info		8		1.3		1.3		64.9

				algemene info, communicatie omtrent de huur		1		0.2		0.2		65.0

				algemene informatie		5		0.8		0.8		65.8

				Algemene informatie		6		1.0		1.0		66.8

				Algemene informatie zoals nieuwsbrieven en dergelijke.		1		0.2		0.2		67.0

				Algemene informatie, niet direct gekoppeld aan mijn woning, reclame etc.		1		0.2		0.2		67.2

				Algemene informatie.		1		0.2		0.2		67.3

				Algemene informaties		1		0.2		0.2		67.5

				algemene zaken		1		0.2		0.2		67.7

				Algemene zaken		3		0.5		0.5		68.2

				algemene zaken, niet persoonsgebonden		1		0.2		0.2		68.3

				Algemene zaken.		1		0.2		0.2		68.5

				algemene.		1		0.2		0.2		68.6

				Alle		1		0.2		0.2		68.8

				alle andere info		1		0.2		0.2		69.0

				Alle andere info.		1		0.2		0.2		69.1

				Alle andere informatie		1		0.2		0.2		69.3

				Alle communicatie		1		0.2		0.2		69.5

				Alle info		1		0.2		0.2		69.6

				álle informatie		1		0.2		0.2		69.8

				Alle informatie.		1		0.2		0.2		70.0

				Alle meldingen		1		0.2		0.2		70.1

				Alle overige informatie		1		0.2		0.2		70.3

				alles		1		0.2		0.2		70.5

				Alles		5		0.8		0.8		71.3

				Alles omtrent de huur en de woning enz.		1		0.2		0.2		71.5

				Alles per e-mail omdat je het dan makkelijk nog eens kunt doorlezen.		1		0.2		0.2		71.6

				Alles wat met onderhoud te maken heeft.		1		0.2		0.2		71.8

				alles wat onderzoek waardig is, andere m.b.t. huur in papier vorm		1		0.2		0.2		71.9

				Als er bv. storing is, als er iets dringend medegedeeld moet worden. Vraag dan om een lees bevestigen zodat jullie weten dat het ook gelezen is.		1		0.2		0.2		72.1

				Als ik zelf communiceer per mail naar WoonCompagnie toe.		1		0.2		0.2		72.3

				Andere informatie dan huurverhoging of werkzaamheden		1		0.2		0.2		72.4

				Anders		1		0.2		0.2		72.6

				Beide		1		0.2		0.2		72.8

				Belangerijke info waarbij actie ondernomen moet worden.		1		0.2		0.2		72.9

				Belangrijke info		1		0.2		0.2		73.1

				belangrijke informatie		1		0.2		0.2		73.3

				Betreffende de huur		1		0.2		0.2		73.4

				Bevestiging van telefonisch of schriftelijk besloten afspraken.		1		0.2		0.2		73.6

				Bevestingen van afspraken.		1		0.2		0.2		73.8

				Bewonersblad etc		1		0.2		0.2		73.9

				Bij voorkeur alles maar merk dat ik niet van alle digitale berichten een email notificatie ontvang, kan een setting zijn hoor.		1		0.2		0.2		74.1

				Bijzaken, losse informatie enz		1		0.2		0.2		74.3

				Brief		3		0.5		0.5		74.8

				Brief kan ook via de mail   Voordeel is dat ik het kan archiveren zonder dat het ruimte inneemt in mijn map		1		0.2		0.2		74.9

				Brieven		11		1.8		1.8		76.7

				brieven en wat erg belangrijk is voor ons		1		0.2		0.2		76.9

				brieven maar toch liever per post		1		0.2		0.2		77.1

				Buurt/informatie bladen, enquêtes, updates over bepaalde zaken (nieuwbouw waterlandlaan bijvoorbeeld)		1		0.2		0.2		77.2

				Communicatie betreft bewoners zaken		1		0.2		0.2		77.4

				Concrete afspraken direct per mail, zodat je direct kan reageren (bv zonnepanelen) en in je digitale agenda kan overnemen		1		0.2		0.2		77.6

				Dat kan van alles zijn, buiten het verschijnen van Woonvenster.		1		0.2		0.2		77.7

				De informatie die in de Folders wordt verstrekt		1		0.2		0.2		77.9

				De meer algemene informatie		1		0.2		0.2		78.1

				De normale mededelingen die je gewoon even door neemt enzo		1		0.2		0.2		78.2

				De overige		1		0.2		0.2		78.4

				de rest		1		0.2		0.2		78.5

				De rest		2		0.3		0.3		78.9

				De rest.		1		0.2		0.2		79.0

				De rest. Ik werk niet bij u. Uw beslissing.		1		0.2		0.2		79.2

				Die achterwege kan laten		1		0.2		0.2		79.4

				Die belangrijk zijn voor de toekomst.		1		0.2		0.2		79.5

				een persoonlijke brief, reactie op een vraag per e-mail		1		0.2		0.2		79.7

				Eigenlijk alles		1		0.2		0.2		79.9

				Eigenlijk niks op papier lees ik altijd en per email zie ik niet alles		1		0.2		0.2		80.0

				Enquêtes		1		0.2		0.2		80.2

				Enquêtes, algemene berichten		1		0.2		0.2		80.4

				Folder		1		0.2		0.2		80.5

				folders		1		0.2		0.2		80.7

				Folders		3		0.5		0.5		81.2

				folders die informeren		1		0.2		0.2		81.4

				Folders, activiteiten, etc. van Woonc.		1		0.2		0.2		81.5

				folders, zonde van het papier		1		0.2		0.2		81.7

				geen		1		0.2		0.2		81.8

				Geen		4		0.7		0.7		82.5

				Geen idee		3		0.5		0.5		83.0

				Geen voorkeur		2		0.3		0.3		83.3

				Gewone huurdersinformatie.		1		0.2		0.2		83.5

				Gewone info		1		0.2		0.2		83.7

				Gewone zaken, zoals veranderingen en omgeving.		1		0.2		0.2		83.8

				Het voornemen van bouwplannen en ben ik blij als aan de nieuwe generatie wordt gedacht   Ik woon mooi en ben blij met mijn woning		1		0.2		0.2		84.0

				Huur betaling zoals nu al.		1		0.2		0.2		84.2

				Huur veranderingen		1		0.2		0.2		84.3

				Huurbetaling,		1		0.2		0.2		84.5

				Huurverhoging		1		0.2		0.2		84.7

				Huurverhoging en alles wat in A4 formaat wordt verzonden		1		0.2		0.2		84.8

				Huurverhoging etc.		1		0.2		0.2		85.0

				Huurverhoging, onderhoud, dan kan ik deze informatie gemakkelijk opslaan op mijn computer		1		0.2		0.2		85.1

				Huurverhogingen bijvoorbeeld.		1		0.2		0.2		85.3

				Info en nieuws bericht		1		0.2		0.2		85.5

				Info over buiten Schagen		1		0.2		0.2		85.6

				Info over eventuele verbetering aan woning.		1		0.2		0.2		85.8

				Info van het buurtteam		1		0.2		0.2		86.0

				info wat bewaard moet worden		1		0.2		0.2		86.1

				Informatie		3		0.5		0.5		86.6

				informatie betreft onderhouds werkzaamheden / afspraken		1		0.2		0.2		86.8

				Informatie die gaat over de wijk waar ik woon		1		0.2		0.2		87.0

				Informatie die mij persoonlijk betreft		1		0.2		0.2		87.1

				informatie die snel van toepassing is		1		0.2		0.2		87.3

				Informatie omtrent reparatie's , aanpassingen aan de woning etc.		1		0.2		0.2		87.5

				Informatie over de woning waarin wij wonen		1		0.2		0.2		87.6

				informatie over wijken, nieuwbouw etc dus niet echt persoonlijk		1		0.2		0.2		87.8

				Informatie wat weer voorbij gaat, zoals met de brandmelders plaatsen		1		0.2		0.2		88.0

				Informatie, zoals Woonvenster.		1		0.2		0.2		88.1

				informatief, regels, aanpassingen		1		0.2		0.2		88.3

				informele informatie		1		0.2		0.2		88.4

				Ja wel goed maar dan staat er dat ik toch moet bellen		1		0.2		0.2		88.6

				Korte updates		1		0.2		0.2		88.8

				Kweenie..		1		0.2		0.2		88.9

				Liever per brief maar vind mail ook prima		1		0.2		0.2		89.1

				maakt niet uit		2		0.3		0.3		89.4

				maakt verder niet uit.		1		0.2		0.2		89.6

				Mededeling		1		0.2		0.2		89.8

				mededelingen, huurnota		1		0.2		0.2		89.9

				meer persoonlijk		1		0.2		0.2		90.1

				Mijn evt persoonlijke vragen zodat ik deze kan archiveren.		1		0.2		0.2		90.3

				Nieuwbouw woningen		1		0.2		0.2		90.4

				nieuws		1		0.2		0.2		90.6

				Nieuws		1		0.2		0.2		90.8

				Noodzakelijke informatie		1		0.2		0.2		90.9

				om het even, alles kan via de mail.		1		0.2		0.2		91.1

				Omgevings  en huis verbetering, nieuwe huurprojecten, en over "koetjes en kalfjes"		1		0.2		0.2		91.3

				onbelangrijke dingen		1		0.2		0.2		91.4

				Onderhoud		1		0.2		0.2		91.6

				Onderhoud e.d.		1		0.2		0.2		91.7

				Ook geen voorkeur.		1		0.2		0.2		91.9

				Over de evt nieuwe woningen voor 60 plussers!		1		0.2		0.2		92.1

				Over de huur		1		0.2		0.2		92.2

				Over de woning		1		0.2		0.2		92.4

				Over dingen die met onze woning te doen zijn		1		0.2		0.2		92.6

				Overig		2		0.3		0.3		92.9

				Overige info		1		0.2		0.2		93.1

				overige informatie		1		0.2		0.2		93.2

				Overige informatie waar niemand wat aan heeft		1		0.2		0.2		93.4

				Overige, algeme en huurverhoging		1		0.2		0.2		93.6

				overigen		1		0.2		0.2		93.7

				personlijke		1		0.2		0.2		93.9

				Persoonlijke informatie		2		0.3		0.3		94.2

				Persoonlijke zaken		1		0.2		0.2		94.4

				Plannen over onderhoud van de woning.		1		0.2		0.2		94.6

				prive dingen		1		0.2		0.2		94.7

				Reclame o i d.		1		0.2		0.2		94.9

				Reclame,folders		1		0.2		0.2		95.0

				rekeningen , en vooral tegoeden.		1		0.2		0.2		95.2

				Reparatie of onderhouds werkzaamheden.		1		0.2		0.2		95.4

				Simpele algemene informatie		1		0.2		0.2		95.5

				Sociale woningen		1		0.2		0.2		95.7

				tijdelijke mededelingen		1		0.2		0.2		95.9

				Tips voor in huis		1		0.2		0.2		96.0

				Veranderingen		1		0.2		0.2		96.2

				Veranderingen en of bericht van Wooncompagnie		1		0.2		0.2		96.4

				Verbeteringen		1		0.2		0.2		96.5

				verdere info		1		0.2		0.2		96.7

				Vooraankondiging huurverhoging, planbare onderhoud etc.		1		0.2		0.2		96.9

				Vooraankondigingen zoals huurverhoging.		1		0.2		0.2		97.0

				Voortgang van en reparatie.		1		0.2		0.2		97.2

				vrijkomende woningen , toekomstvisie en derg.		1		0.2		0.2		97.4

				Wat belangrijk is		1		0.2		0.2		97.5

				wat snel moet gaan		1		0.2		0.2		97.7

				Weet ik niet		1		0.2		0.2		97.9

				Weetjes		1		0.2		0.2		98.0

				Weetjes en de nieuwsbrief		1		0.2		0.2		98.2

				Wijzigingen in prijs aan woningen nieuws van gemeente / wooncorporatie		1		0.2		0.2		98.3

				Woning aanbiedingen		1		0.2		0.2		98.5

				Woonvenster		1		0.2		0.2		98.7

				woonvenster zou digitaal kunnen		1		0.2		0.2		98.8

				woonvenster zou ook digitaal mogen, net als reclame		1		0.2		0.2		99.0

				X		1		0.2		0.2		99.2

				xxx		1		0.2		0.2		99.3

				Zelfde als op papier		1		0.2		0.2		99.5

				zie boven. maakt me niet veel uit maar dubbele info ontvangen is onzin wat nu gebeurt met de brief voor huurverhoging waarbij je een code ontvangt om in te loggen. dat kan per email		1		0.2		0.2		99.7

				Zie vorige vraag		1		0.2		0.2		99.8

				Zonder financiele consequenties		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Nee		185		30.5		31.5		31.5		31%

				Ja		403		66.5		68.5		100.0		69%

				Total		588		97.0		100.0

		Missing		System		18		3.0

		Total				606		100.0

		Nee, omdat

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				421		69.5		69.5		69.5

				??		1		0.2		0.2		69.6

				Alleen als ik naar iets zoek		1		0.2		0.2		69.8

				Alleen als ik specifiek iets moet weten		1		0.2		0.2		70.0

				Alleen als ik wat wil weten		1		0.2		0.2		70.1

				alleen als nodig		1		0.2		0.2		70.3

				alleen bij reparaties of onderhoud		1		0.2		0.2		70.5

				Alleen bij vragen of problemen		1		0.2		0.2		70.6

				Alleen indien nodig.		1		0.2		0.2		70.8

				Alles bij mij goud is		1		0.2		0.2		71.0

				alles gaat naar wens, geen behoefte aan		1		0.2		0.2		71.1

				Alles gaat via internet. Elke dag komt er een verzoek om een enquête in te vullen. Van jullie vul ik altijd in.		1		0.2		0.2		71.3

				alles gaat zoals het gaat! Als ik echt iets wil weten breng ik een keer een bezoekje.		1		0.2		0.2		71.5

				Alles goed gaat, zal proberen meer te kijken.		1		0.2		0.2		71.6

				Als ik een reparatieverzoek ga indienen		1		0.2		0.2		71.8

				als ik iets wil weten		1		0.2		0.2		71.9

				als ik jullie wil benaderen bel of mail ik.		1		0.2		0.2		72.1

				Als ik vragen heb of problemen wil ik graag een mensenstem dan een digitaal antwoord op mijn vraag.		1		0.2		0.2		72.3

				Ben waarschijnlijk te oud ( 89 ) om alles te begrijpen en onthouden		1		0.2		0.2		72.4

				chaotische website, informatie is onduidelijk, verouderd of ontoegankelijk zonder inloggegevens		1		0.2		0.2		72.6

				Daar denk ik nooit aan		1		0.2		0.2		72.8

				dat vergeet ik te doen.		1		0.2		0.2		72.9

				de correspondentie via brief dan wel e-mail verloopt.		1		0.2		0.2		73.1

				denk er niet aan!		1		0.2		0.2		73.3

				Denk ik niet aan		1		0.2		0.2		73.4

				Digabet		1		0.2		0.2		73.6

				Eigenlijk geen reden. Ik heb daar niet bij nagedacht. Als het belangrijk is ga ik ervan uit dat ik dat per post of email ontvang. Maar misschien ga ik nu wel eens kijken ;-)		1		0.2		0.2		73.8

				eigenlijk kom ik daar gewoon niet toe en zoek geen andere woning		1		0.2		0.2		73.9

				Eigenlijk nooit aan gedacht, ga het wel vaker doen voor eventuele antwoorden op vragen.		1		0.2		0.2		74.1

				Eigenlijk nooit bij stil gestaan.		1		0.2		0.2		74.3

				Enkele keer		1		0.2		0.2		74.4

				Er maar 1 persoon kan inloggen. Met wachtwoord kon dit destijds wel		1		0.2		0.2		74.6

				Er niet aan denkt		1		0.2		0.2		74.8

				er weinig informatie voor mij op staat		1		0.2		0.2		74.9

				Geen aanleiding toe		1		0.2		0.2		75.1

				geen aanleiding voor		1		0.2		0.2		75.2

				Geen aanleiding. Weet eigenlijk niet wat er te vinden is		1		0.2		0.2		75.4

				geen behoefte		1		0.2		0.2		75.6

				Geen behoefte		1		0.2		0.2		75.7

				Geen behoefte aan		3		0.5		0.5		76.2

				Geen behoefte aan tot nu toe		1		0.2		0.2		76.4

				geen idee		2		0.3		0.3		76.7

				Geen idee		3		0.5		0.5		77.2

				Geen idee eigenlijk		1		0.2		0.2		77.4

				Geen idee eigenlijk.		1		0.2		0.2		77.6

				Geen idee waarom niet		1		0.2		0.2		77.7

				geen in teresse		1		0.2		0.2		77.9

				Geen interesse		1		0.2		0.2		78.1

				Geen interesse.		1		0.2		0.2		78.2

				geen mening		1		0.2		0.2		78.4

				geen noodzaak		2		0.3		0.3		78.7

				geen reden		1		0.2		0.2		78.9

				Geen reden		1		0.2		0.2		79.0

				Geen reden om op de site te kijken		1		0.2		0.2		79.2

				Geen reden voor lossen alles zelf op		1		0.2		0.2		79.4

				Geen reparatie of vragen over onderhoud had		1		0.2		0.2		79.5

				Geen tijd/intresse		1		0.2		0.2		79.7

				Gewoon “nee” ik heb niet echt een reden		1		0.2		0.2		79.9

				Heb geen idee hoe dat moet		1		0.2		0.2		80.0

				Heel soms , als ik wat wil weten over wat er dicht bij mij in de buurt voor plannen zijn		1		0.2		0.2		80.2

				Heel soms, als er verwezen wordt		1		0.2		0.2		80.4

				heel weinig ik spreek graag iemand		1		0.2		0.2		80.5

				Heel zelden, moeilijk te vinden wat ik zoek.		1		0.2		0.2		80.7

				Het inloggen niet lukt.		1		0.2		0.2		80.9

				Het niet interessant is voor mij er wordt toch nooit wat bij mij in de buurt gedaan.		1		0.2		0.2		81.0

				Het niet nodig is op moment		1		0.2		0.2		81.2

				Houd niet van digitaal		1		0.2		0.2		81.4

				ik alleen kijk als ik een reparatie moet melden. En ik volg jullie op Facebook.		1		0.2		0.2		81.5

				Ik bel		1		0.2		0.2		81.7

				ik bel liever		1		0.2		0.2		81.8

				ik ben digibeet		1		0.2		0.2		82.0

				Ik ben niet zo bekend met computers		1		0.2		0.2		82.2

				Ik ben van de papier  en niet via mail enz,   Kan niet zo goed met de pc  overweg		1		0.2		0.2		82.3

				Ik daar in het verleden veel moeite voor moest doen. Inloggen met Idin		1		0.2		0.2		82.5

				Ik daar niet aan denk		1		0.2		0.2		82.7

				Ik daar niet aan denk   Geen idee ook   Als er niets is dan niet, alleen om iets te melden.		1		0.2		0.2		82.8

				Ik daar niet aan denk.		1		0.2		0.2		83.0

				Ik daar niet aandenken en het ook niet nodig heb op dat moment.		1		0.2		0.2		83.2

				Ik daar nooit aan denk, en het waarom op papier? Dan leest mijn vrouw het ook.		1		0.2		0.2		83.3

				Ik denk dat ik het pas doe,  als ik een vraag of anderzins heb voor WC		1		0.2		0.2		83.5

				Ik direct benaderd wil worden		1		0.2		0.2		83.7

				Ik dit niet nodig vindt. Niet voor de lol. Alleen een telefoon nummer zoeken		1		0.2		0.2		83.8

				Ik door mijn werk al veel achter de pc zit		1		0.2		0.2		84.0

				Ik eigenlijk geen behoefte daar aan heb. Alleen als het nodig is.		1		0.2		0.2		84.2

				Ik er geen erg in heb als ik iets wil weten bel ik		1		0.2		0.2		84.3

				Ik er niet aan denk		1		0.2		0.2		84.5

				ik er niet aan gedacht heb.		1		0.2		0.2		84.7

				Ik er nog niet aan gedacht heb , ben 90 jaar , en doe dus niet zo veel op mijn iPad,		1		0.2		0.2		84.8

				Ik geen informatie zoek		1		0.2		0.2		85.0

				Ik geen nieuwe woonruimte  zoek  Alleen als er gebreken zijn moet ik jullie via de website zien te berijken  en dat is wel eens lastig.		1		0.2		0.2		85.1

				Ik geen reden heb om de website te bezoeken		1		0.2		0.2		85.3

				ik geen vragen heb.		1		0.2		0.2		85.5

				ik gemakkelijker telefonisch inlichtingen vraag en krijg.		1		0.2		0.2		85.6

				Ik genoeg geïnformeerd word		1		0.2		0.2		85.8

				ik had moeilijkheden met inloggen		1		0.2		0.2		86.0

				Ik heb er niet aan gedacht		1		0.2		0.2		86.1

				Ik heb geen computer maar een iPad en daar kan niet alles op		1		0.2		0.2		86.3

				Ik heb geen computer.		1		0.2		0.2		86.5

				Ik heb het nog niet nodig gehad		1		0.2		0.2		86.6

				ik heb moeite met de website erg verwarrend		1		0.2		0.2		86.8

				Ik heb niets met internet		1		0.2		0.2		87.0

				Ik heb veel moeite met mijn handen om de letters aan te tikken		1		0.2		0.2		87.1

				Ik het zo ook goed vind,mocht ik iets willen opzoeken ,dan is het wat anders.		1		0.2		0.2		87.3

				ik hier geen behoefte aan heb.		1		0.2		0.2		87.5

				Ik met alle plezier woon		1		0.2		0.2		87.6

				Ik niet goed weet wat ik daar moet doen of lezen.		1		0.2		0.2		87.8

				ik niet weet wat ik zoeken  moet .		1		0.2		0.2		88.0

				Ik niet weet wat voor info erop staat. Verder heb ik de wooncompagnie niet nodig en als ik het wel nodig heb, zoek ik alleen dat op		1		0.2		0.2		88.1

				Ik niets op te zoeken heb		1		0.2		0.2		88.3

				ik nog geen informatie nodig had.		1		0.2		0.2		88.4

				ik te verwarrend vind en bijna nooit de antwoord vind die ik zoek...		1		0.2		0.2		88.6

				Ik tevreden ben		1		0.2		0.2		88.8

				Ik wantrouw digitale communicatie en gebruik dit zo min mogelijk.		1		0.2		0.2		88.9

				Ik weet niet wat ik er moet		1		0.2		0.2		89.1

				Ik weinig op internet kijk		1		0.2		0.2		89.3

				Ik wil mijn reparatie verzoeken en dossier zien maar kan niet omdat ik niet de juiste bank heb		1		0.2		0.2		89.4

				Is veel gedoe gaat moeizam.		1		0.2		0.2		89.6

				Je hebt er niks aan		1		0.2		0.2		89.8

				Kom er zomaar niet aan toe		1		0.2		0.2		89.9

				Mij dat niets zegt		1		0.2		0.2		90.1

				Momenteel geen noodzaak toe.		1		0.2		0.2		90.3

				Nee tot nog toe gaat alles prima 👍🏻		1		0.2		0.2		90.4

				Niet boeiend		1		0.2		0.2		90.6

				Niet duidelijk		1		0.2		0.2		90.8

				Niet mee bekent		1		0.2		0.2		90.9

				niet nodig		2		0.3		0.3		91.3

				Niet nodig		3		0.5		0.5		91.7

				Niet nodig geweest.		1		0.2		0.2		91.9

				niet noodzakelijk voor mij		1		0.2		0.2		92.1

				Niks op te zoeken		1		0.2		0.2		92.2

				Nog niet gedaan		1		0.2		0.2		92.4

				Nog niet nodig gehad		1		0.2		0.2		92.6

				nog nooit aan gedacht		1		0.2		0.2		92.7

				Nooit nodig geweest		1		0.2		0.2		92.9

				nvt		1		0.2		0.2		93.1

				Nvt		3		0.5		0.5		93.6

				om dat zij mij veel beloven maar weinig geven		1		0.2		0.2		93.7

				Omdat ik daar geen interesse voor heb en soms te ingewikkeld vind		1		0.2		0.2		93.9

				Omdat ik daar niet toe kom.		1		0.2		0.2		94.1

				omdat ik niks nodig heb op dit moment		1		0.2		0.2		94.2

				Onnodig		1		0.2		0.2		94.4

				op dit moment weinig tijd. Maar zal als het rustiger is weer kijken		1		0.2		0.2		94.6

				Probeer hem dan te vinden		1		0.2		0.2		94.7

				soms		1		0.2		0.2		94.9

				Soms		5		0.8		0.8		95.7

				Soms als ik iets wil weten		1		0.2		0.2		95.9

				soms ben algemeen tevreden en heb geen klachten		1		0.2		0.2		96.0

				Soms, als de hedera van de buurvrouw weer voor irritatie zorgt		1		0.2		0.2		96.2

				Tot op heden geen aanleiding toe.		1		0.2		0.2		96.4

				Veel te ingewikkeld om er op te komen, alles wat je doet is altijd fout		1		0.2		0.2		96.5

				Vergeet ik		1		0.2		0.2		96.7

				voorheen wel, maar door die zo genaamde IDIN bankcode niet meer.		1		0.2		0.2		96.9

				Waarom wel?		2		0.3		0.3		97.2

				waarom wel.		1		0.2		0.2		97.4

				Waarom?		1		0.2		0.2		97.5

				Waarvoor is nodig en als je iets wil laten repareren, moet eerst lid worden .		1		0.2		0.2		97.7

				Wat er te huur aangeboden wordt.  Overigens wil ik zeker niet weg uit Huys ten Oghe, Callantsoog.		1		0.2		0.2		97.9

				Weet niet		1		0.2		0.2		98.0

				Wij tevreden zijn met ons huis		1		0.2		0.2		98.2

				Wist ik niet		1		0.2		0.2		98.3

				Wist niet dat dat bestaat. Maar ik wil ook niet overal voor op de computer zitten.		1		0.2		0.2		98.5

				woningen nieuwschierig		1		0.2		0.2		98.7

				X		1		0.2		0.2		98.8

				xx		1		0.2		0.2		99.0

				Zelden		2		0.3		0.3		99.3

				Zelden. Alleen als ik daadwerkelijk informatie nodig heb.		1		0.2		0.2		99.5

				Zelden. Alleen als ik specifieke info zoek		1		0.2		0.2		99.7

				zit niet in het systeem		1		0.2		0.2		99.8

				Zou niet weten waarom		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja, dat is mij opgevallen		71		11.7		18.2		18.2		18%

				Nee, is mij niet opgevallen		319		52.6		81.8		100.0		82%

				Total		390		64.4		100.0

		Missing		System		216		35.6

		Total				606		100.0

		Ja, dat is mij opgevallen. Dit vind ik ervan:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				535		88.3		88.3		88.3

				Beter		1		0.2		0.2		88.4

				👍		1		0.2		0.2		88.6

				beter leesbaar		1		0.2		0.2		88.8

				Beter leesbaar		1		0.2		0.2		88.9

				beter leesbaar en ziet er mooi uit		1		0.2		0.2		89.1

				beter voor de mensen die wat slechter zien		1		0.2		0.2		89.3

				beter voor de wat oudere mensen		1		0.2		0.2		89.4

				Dat vind ik goed.		1		0.2		0.2		89.6

				Duidelijk leesbaar		1		0.2		0.2		89.8

				duidelijker		1		0.2		0.2		89.9

				Duidelijker		1		0.2		0.2		90.1

				Een geweldige vooruitgang.		1		0.2		0.2		90.3

				een prima ontwikkeling.		1		0.2		0.2		90.4

				erg fijn		1		0.2		0.2		90.6

				Erg prettig		1		0.2		0.2		90.8

				Fijn		1		0.2		0.2		90.9

				Gemakkelijk leesbaar		1		0.2		0.2		91.1

				Geweldig omdat ik wat ouder wordt en grotere letters beter vind lezen		1		0.2		0.2		91.3

				goed		1		0.2		0.2		91.4

				Goed		6		1.0		1.0		92.4

				Goed leesbaar		2		0.3		0.3		92.7

				Goed voor de slechtziende		1		0.2		0.2		92.9

				Heel goed		1		0.2		0.2		93.1

				Hel fijn		1		0.2		0.2		93.2

				Helemaal goed		1		0.2		0.2		93.4

				ik ben slecht ziende ,en geef het gouw op.		1		0.2		0.2		93.6

				Informatie op website leest prettiger		1		0.2		0.2		93.7

				Is prettig		1		0.2		0.2		93.9

				Leest erg fijn		1		0.2		0.2		94.1

				Leest heel prettig		1		0.2		0.2		94.2

				leest makkelijker en is rustig		1		0.2		0.2		94.4

				Leest prettig		1		0.2		0.2		94.6

				lekker leesbaar		1		0.2		0.2		94.7

				Makkelijk voor de slechter ziende mensen		1		0.2		0.2		94.9

				Minder mooi		1		0.2		0.2		95.0

				ook pure noodzaak voor mensen met lees en woord blindheid en v.w VN Verdrag Handicap noodzakelijk		1		0.2		0.2		95.2

				prettig		1		0.2		0.2		95.4

				Prettig		1		0.2		0.2		95.5

				Prettig lezen		1		0.2		0.2		95.7

				prima		3		0.5		0.5		96.2

				Prima		8		1.3		1.3		97.5

				Prima goed voor oudere mensen onder ons		1		0.2		0.2		97.7

				Prima keuze		1		0.2		0.2		97.9

				Prima veel beter te lezen		1		0.2		0.2		98.0

				Prima verbetering.		1		0.2		0.2		98.2

				Prima!		1		0.2		0.2		98.3

				Prima.		2		0.3		0.3		98.7

				Super		1		0.2		0.2		98.8

				top		1		0.2		0.2		99.0

				Top		2		0.3		0.3		99.3

				Valt mij nu pas op, deze enquette heeft ook een grotere lettertype		1		0.2		0.2		99.5

				Verbetering.		1		0.2		0.2		99.7

				vind het okee		1		0.2		0.2		99.8

				Zoals de schriftelijke correspondentie het is voor mij prima in orde.		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Waarvoor bezoekt u onze website met name?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				216		35.6		35.6		35.6

				-		1		0.2		0.2		35.8

				- Regels  - Nieuwe projecten / nieuwbouw  - Reperatieverzoeken informatie		1		0.2		0.2		36.0

				Aanbod		1		0.2		0.2		36.1

				Aanbod woningen		1		0.2		0.2		36.3

				Aanbod woningen of reparatie verzoek		1		0.2		0.2		36.5

				Aanmelden van een probleem of storing.		1		0.2		0.2		36.6

				Aanmelden, navragen van een probleem		1		0.2		0.2		36.8

				Achtergrondinformatie		1		0.2		0.2		37.0

				Af en toe de persoonlijke account te openen of voor reparatieverzoek		1		0.2		0.2		37.1

				Af en toe naar kleinere woning zoeken maar niet noodzakelijk		1		0.2		0.2		37.3

				af en toe om te kijken of er nieuws  over de woon compagnie opstaat		1		0.2		0.2		37.5

				Af en toe zo maar		1		0.2		0.2		37.6

				Af en toe zomaar.		1		0.2		0.2		37.8

				Afspraak inplannen		1		0.2		0.2		38.0

				Afspraak. En verdere informatie omtrent klussen.		1		0.2		0.2		38.1

				Algemene  informatie		1		0.2		0.2		38.3

				Algemene i formatie		1		0.2		0.2		38.4

				algemene info		1		0.2		0.2		38.6

				Algemene info of onderhoudswerkzaamheden		1		0.2		0.2		38.8

				Algemene informatie		4		0.7		0.7		39.4

				Algemene informatie en dan met name actueel en woning aanbod		1		0.2		0.2		39.6

				algemene informatie over de  voortgang van de isolatie planning		1		0.2		0.2		39.8

				Algemene interesse en indien nodig voor contact.		1		0.2		0.2		39.9

				Allerhande zaken storingen reparatie en gewoon zomaar		1		0.2		0.2		40.1

				Als er een klacht is om ditdoor te geven		1		0.2		0.2		40.3

				Als er een woning leeg staat in de straat waar ik woon.  Benieuwd wat de voorwaarden zijn		1		0.2		0.2		40.4

				Als er iets stuk is		1		0.2		0.2		40.6

				Als er iets vervangen moet worden		1		0.2		0.2		40.8

				als er problemen zijn in het huis.ik vind dat er dan niet adequaat wordt gereageerd		1		0.2		0.2		40.9

				Als het nodig is		1		0.2		0.2		41.1

				Als ik contact zoek.		1		0.2		0.2		41.3

				Als ik een tel nummer nodig heb.		1		0.2		0.2		41.4

				Als ik een vraag heb die ik via de mail wil versturen. Dan kijk ik gelijk even op de site.		1		0.2		0.2		41.6

				Als ik een woonwensen aanbod mail krijg en als ik een probleem heb om te kijken of ik daarvoor De wooncompagnie moet  bellen en voor contactinformatie		1		0.2		0.2		41.7

				Als ik iets moet melden.		1		0.2		0.2		41.9

				Als ik iets op moet zoeken, niet perse onthouden waarvoor		1		0.2		0.2		42.1

				Als ik informatie wil		1		0.2		0.2		42.2

				Als ik klachten heb, maar krijg niet altijd antwoord,  beetje vreemd.		1		0.2		0.2		42.4

				Als ik vraag of probleem heb en op zoek ben naar antwoorden of de juiste routing.		1		0.2		0.2		42.6

				Als ik vragen wil stellen of iets wil opzoeken over de woning of eventuele vragen heb.		1		0.2		0.2		42.7

				Als ik wil uitzoeken of iets onder de huur valt bijvoorbeeld een reparatie		1		0.2		0.2		42.9

				Andere woning		1		0.2		0.2		43.1

				Antwoorden n.a.v vragen		1		0.2		0.2		43.2

				Antwoorden op bewoners vragen		1		0.2		0.2		43.4

				Belangstelling		1		0.2		0.2		43.6

				benieuwd naar toekomstplanning en woonkosten		1		0.2		0.2		43.7

				beschikbare woningen en andere informatie		1		0.2		0.2		43.9

				Betalingen		1		0.2		0.2		44.1

				Bij opnemen van contact.		1		0.2		0.2		44.2

				bij storingen of om wat informatie op te zoeken		1		0.2		0.2		44.4

				bv melden van een reparatie		1		0.2		0.2		44.6

				Contact gegevens zoeken		1		0.2		0.2		44.7

				Contact info		1		0.2		0.2		44.9

				contact informatie		1		0.2		0.2		45.0

				Contactformulier		1		0.2		0.2		45.2

				Contactgegevens en informatie betreft onderhoud van de woning.		1		0.2		0.2		45.4

				Controle onderhoud aan mijn woning.		1		0.2		0.2		45.5

				Direct regelen zaken		1		0.2		0.2		45.7

				Diverse info		1		0.2		0.2		45.9

				Doorgeven van een aanvraag tot reparatie o.z.d.		1		0.2		0.2		46.0

				Een huis zoeken voor mijn dochter met kind !!!!!!!		1		0.2		0.2		46.2

				Een x per maand		1		0.2		0.2		46.4

				eventueel voor klachten. reparatie verzoeken.		1		0.2		0.2		46.5

				Geen idee		1		0.2		0.2		46.7

				gewoon even kijken		1		0.2		0.2		46.9

				Gewoon interesse		1		0.2		0.2		47.0

				Gewoon om bij te blijven en over nieuwe ontwikkelingen		1		0.2		0.2		47.2

				Gewoon om te kijken wat er opstaat.		1		0.2		0.2		47.4

				Gewoonte		1		0.2		0.2		47.5

				Heel weinig		1		0.2		0.2		47.7

				het zoeken van informatie over het telefoonnummer, over info over reparaties en zoeken naar een woning of nieuwbouwprojecten van woningbouwvereniging		1		0.2		0.2		47.9

				Hoe ik ketel bij moet vullen. Of er nog nieuwbouwprojecten zijn/komen.   Telefoonnummer/emailadres bepaalde afdeling  Of waar ik moet zijn als er iets stuk is bijv.		1		0.2		0.2		48.0

				Huizen aanbod		1		0.2		0.2		48.2

				Huizen die te huur zijn,  En evt ander nieuws		1		0.2		0.2		48.3

				Huizen kijken   Verantwoording		1		0.2		0.2		48.5

				Huizen kijken  Hoe ik online kan aangeven dat ik klusjes heb		1		0.2		0.2		48.7

				huizenaanbod en als ik gericht naar iets op zoek ben		1		0.2		0.2		48.8

				Huur		1		0.2		0.2		49.0

				Huur aanbod.		1		0.2		0.2		49.2

				HUUR BETALEN		1		0.2		0.2		49.3

				huur betaling en woning zoeken		1		0.2		0.2		49.5

				Huur te betalen		1		0.2		0.2		49.7

				Huurprijs beleid, enz		1		0.2		0.2		49.8

				Huurvoorwaarden		1		0.2		0.2		50.0

				Huurwoningen		1		0.2		0.2		50.2

				Ik ben geen vrouw, maar wel erg nieuwsgierig.		1		0.2		0.2		50.3

				ik kijk er nauwelijks op.		1		0.2		0.2		50.5

				Ik wil kleiner wonen.		1		0.2		0.2		50.7

				In mijn wooncompagnie te kijken		1		0.2		0.2		50.8

				info		1		0.2		0.2		51.0

				Info		4		0.7		0.7		51.7

				info i.v.m. renovatie		1		0.2		0.2		51.8

				Info omtrent de woning (onderhoudszaken)  Storingen melden		1		0.2		0.2		52.0

				Info opzoeken		1		0.2		0.2		52.1

				info over beschikbare woningen voor een 3 partij.		1		0.2		0.2		52.3

				Info over telefoons nummers voor contact met wooncompagnie		1		0.2		0.2		52.5

				Info over woningaanpassing		1		0.2		0.2		52.6

				Info te volgen		1		0.2		0.2		52.8

				Info voor ouderen		1		0.2		0.2		53.0

				Info zoeken		1		0.2		0.2		53.1

				info, reparaties		1		0.2		0.2		53.3

				info, tel nummers en adressen enz		1		0.2		0.2		53.5

				Info.		2		0.3		0.3		53.8

				informatie		7		1.2		1.2		55.0

				Informatie		21		3.5		3.5		58.4

				Informatie (telefoonnummers, doorgeven van reparaties.		1		0.2		0.2		58.6

				informatie en als er iets gerepareerd moet worden		1		0.2		0.2		58.7

				Informatie en eventueel een reparatieverzoek		1		0.2		0.2		58.9

				informatie en het melden van gebreken		1		0.2		0.2		59.1

				Informatie en Woningaanbod		1		0.2		0.2		59.2

				Informatie inwinnen.		1		0.2		0.2		59.4

				Informatie nieuwbouw		1		0.2		0.2		59.6

				Informatie omtrent Wooncompagnie; bouwen, algemene informatie.		1		0.2		0.2		59.7

				Informatie opgezocht		1		0.2		0.2		59.9

				Informatie over alles		1		0.2		0.2		60.1

				Informatie over de huurverhoging en hoe ik moet melden dat er een probleem is		1		0.2		0.2		60.2

				informatie over dienstverlening als glasverzekering, ontstopping etc.		1		0.2		0.2		60.4

				Informatie over diverse onderwerpen		1		0.2		0.2		60.6

				Informatie over een reparatie		1		0.2		0.2		60.7

				Informatie over kosten		1		0.2		0.2		60.9

				informatie over mogelijke verbouwingen		1		0.2		0.2		61.1

				Informatie over onderhoud		1		0.2		0.2		61.2

				informatie over onderhoud en aanmelden klacht		1		0.2		0.2		61.4

				Informatie over projecten die op komst zijn.En wanneer de toilet en badkamer wordt opgeknapt. Belofte was 2022. Is verschoven naar 2030 !!		1		0.2		0.2		61.6

				informatie over reparaties etc. Hoe vraag ik dit aan bv.		1		0.2		0.2		61.7

				Informatie over service en stellen vragen.		1		0.2		0.2		61.9

				informatie over woning verbetering.bv zonnepanelen		1		0.2		0.2		62.0

				informatie update		1		0.2		0.2		62.2

				Informatie verkrijgen		1		0.2		0.2		62.4

				Informatie zoeken		1		0.2		0.2		62.5

				Informatie, telefoon nummers of mailadressen. Persoonlijke pagina voor reparaties.		1		0.2		0.2		62.7

				Informatie,water gaat gebeuren,.		1		0.2		0.2		62.9

				Informatie.		1		0.2		0.2		63.0

				Informatief		1		0.2		0.2		63.2

				inloggen		1		0.2		0.2		63.4

				interesse		1		0.2		0.2		63.5

				Interesse		2		0.3		0.3		63.9

				Intresse		1		0.2		0.2		64.0

				Invormatie		1		0.2		0.2		64.2

				Kijken naar andere huizen		1		0.2		0.2		64.4

				Kijken naar het huizen aanbod....		1		0.2		0.2		64.5

				Kijken naar huurwoningen en of mijn gegevens nog up to date zijn.		1		0.2		0.2		64.7

				kijken naar huurwoningen, eventueel voor later, als ik moeilijk trappen ga lopen		1		0.2		0.2		64.9

				kijken naar woningen		1		0.2		0.2		65.0

				Kijken naar woningen		1		0.2		0.2		65.2

				Kijken of daar meer en duidelijkere informatie te vinden is over bijvoorbeeld de werkzaamheden		1		0.2		0.2		65.3

				kijken of er nieuwe informatie is of als ik iets wil weten		1		0.2		0.2		65.5

				Kijken of er nieuws opstaat en kijken via de site welke woningen er leeg komen		1		0.2		0.2		65.7

				Kijken of er nog nieuwe bouwprojecten zijn		1		0.2		0.2		65.8

				Kijken of er nog wat nieuws is, telefoonnummer opzoeken.		1		0.2		0.2		66.0

				kijken voor huizen		1		0.2		0.2		66.2

				Kijken welke huizen er beschikbaar zijn.		1		0.2		0.2		66.3

				Kijken welke huizen erop staan		1		0.2		0.2		66.5

				klacht melden, of welk onderhoud vergoed wordt		1		0.2		0.2		66.7

				Klachten		1		0.2		0.2		66.8

				Klachten, verzoeken etc.		1		0.2		0.2		67.0

				laatste informatie te lezen en interessant om te weten welke woningen in de verhuur zijn		1		0.2		0.2		67.2

				Makkelijk en snel antwoord		1		0.2		0.2		67.3

				Meestal om de huur te betalen maar ik kijk ook wel om te kijken welke projecten er in ontwikkeling zijn. Ik vind mijn woning eigenlijk te groot voor mij alleen en wil dan kijken of er iets anders is		1		0.2		0.2		67.5

				melden schade		1		0.2		0.2		67.7

				Melding doen		1		0.2		0.2		67.8

				Melding maken en kijken waar huizen te huur staan		1		0.2		0.2		68.0

				Melding maken voor reparatie		2		0.3		0.3		68.3

				Melding van reparatie of informatie zoeken		1		0.2		0.2		68.5

				meldingen		1		0.2		0.2		68.6

				Meldingen en digitale post		1		0.2		0.2		68.8

				Met vragen rond mijn woning		1		0.2		0.2		69.0

				Mogelijkheden verbeteren en verduurzamen woning		1		0.2		0.2		69.1

				Mooie foto’s		1		0.2		0.2		69.3

				n.v.t.		1		0.2		0.2		69.5

				Neutraal.		1		0.2		0.2		69.6

				Niet iets speciaals		1		0.2		0.2		69.8

				niet iets specifieks		1		0.2		0.2		70.0

				Nieuwbouw		1		0.2		0.2		70.1

				Nieuwbouwprojecten of reparatie verzoek		1		0.2		0.2		70.3

				Nieuwe bouwplannen.		1		0.2		0.2		70.5

				Nieuwe ontwikkelingen en ervaringen van bewoners.		1		0.2		0.2		70.6

				Nieuwgierigheid		1		0.2		0.2		70.8

				nieuws		2		0.3		0.3		71.1

				Nieuws		4		0.7		0.7		71.8

				Nieuws en dergelijke		1		0.2		0.2		71.9

				Nieuwschierigheid		1		0.2		0.2		72.1

				Nieuwsgierig		1		0.2		0.2		72.3

				nieuwsgierig.		1		0.2		0.2		72.4

				Nieuwsgierig.		1		0.2		0.2		72.6

				nieuwsgierigheid		1		0.2		0.2		72.8

				Nieuwsgierigheid		1		0.2		0.2		72.9

				Nieuwtjes		1		0.2		0.2		73.1

				Nvt		2		0.3		0.3		73.4

				Of ik achterstand heb of als ik vraag heb		1		0.2		0.2		73.6

				Of ik m'n huis mag kopen. En wanneer er zonnepanelen komen.  Soms voor een storing of telefoonnummer		1		0.2		0.2		73.8

				Of mijn woning voor renovatie of buiten schilder werk aan de beurt is bijvoorbeeld		1		0.2		0.2		73.9

				Om contact te zoeken, voor info		1		0.2		0.2		74.1

				Om een mail te versturen		1		0.2		0.2		74.3

				Om een nieuwe woning te zoeken		1		0.2		0.2		74.4

				Om een vraag te stellen en informatie te zoeken.		1		0.2		0.2		74.6

				Om eens te kijken		1		0.2		0.2		74.8

				Om iemand te helpen te zoeken naar een woning		1		0.2		0.2		74.9

				Om in te loggen en het zoeken van een woning		1		0.2		0.2		75.1

				Om informatie		1		0.2		0.2		75.2

				Om informatie te vinden		1		0.2		0.2		75.4

				Om informatie te zoeken.		1		0.2		0.2		75.6

				Om meer informatie te vinden betreffende huurders kwesties		1		0.2		0.2		75.7

				Om mijzelf te informeren.		1		0.2		0.2		75.9

				om op de hoogte te blijven, van wat er speelt		1		0.2		0.2		76.1

				om op te zoeken hoe ik een melding moet maken betreft storm schade of iets dergelijks		1		0.2		0.2		76.2

				Om reparatie te melden. Om andere woning te vinden		1		0.2		0.2		76.4

				om reparaties aan te geven		1		0.2		0.2		76.6

				om te kijk naar informatie		1		0.2		0.2		76.7

				Om te kijken of er nieuwtjes zijn		1		0.2		0.2		76.9

				Om te kijken of ik iets. Gemist heb		1		0.2		0.2		77.1

				om te kijken wat er gaat gebeuren.		1		0.2		0.2		77.2

				om te kijken wat er te doen is in mijn buurt.		1		0.2		0.2		77.4

				om te zien welke huizen er vacant zijn		1		0.2		0.2		77.6

				Om te zoeken waar ik mijn vragen en evt klachten moet plaatsen		1		0.2		0.2		77.7

				Om up to date te blijven.		1		0.2		0.2		77.9

				Om, indien nodig, informatie te vergaren. Of bepaalde situaties te regelen, af te handelen.		1		0.2		0.2		78.1

				Omdat ik vaak overlast van me buren heb en daar al 7 klachten voor heb ingedient		1		0.2		0.2		78.2

				Onderhoud		2		0.3		0.3		78.5

				Onderhoud of aanbod nieuwe woningen		1		0.2		0.2		78.7

				Onderhoud werkzaamheden, nieuwsgierig wat er te huur staat		1		0.2		0.2		78.9

				Ooo		1		0.2		0.2		79.0

				openingstijden   algemene informatie		1		0.2		0.2		79.2

				Opzoeken info		1		0.2		0.2		79.4

				Opzoeken info over diverse onderwerpen		1		0.2		0.2		79.5

				Opzoeken van nummers bij gebreken		1		0.2		0.2		79.7

				Over het kopen van mijn woning en over het vernieuwen ervan		1		0.2		0.2		79.9

				over warmte en energie		1		0.2		0.2		80.0

				over zaken die ik gelezen in de woonvenster of in de brievenpost		1		0.2		0.2		80.2

				persoonlijke informatie, en klacht melden		1		0.2		0.2		80.4

				reparatie en inform		1		0.2		0.2		80.5

				Reparatie verzoek		3		0.5		0.5		81.0

				reparatie verzoeken		1		0.2		0.2		81.2

				Reparatie verzoeken		2		0.3		0.3		81.5

				Reparatie verzoeken doorgeven		1		0.2		0.2		81.7

				Reparaties		1		0.2		0.2		81.8

				Reparaties doorgeven; belangrijke info bekijken		1		0.2		0.2		82.0

				Reparaties mesdemoiselles, voornamelijk		1		0.2		0.2		82.2

				reparatieverzoek		1		0.2		0.2		82.3

				Reparatieverzoek		1		0.2		0.2		82.5

				Reparatieverzoek indienen		1		0.2		0.2		82.7

				reparatieverzoeken		1		0.2		0.2		82.8

				Reparatieverzoeken		2		0.3		0.3		83.2

				Reperatie		1		0.2		0.2		83.3

				Reperatieverzoeken		1		0.2		0.2		83.5

				Service		1		0.2		0.2		83.7

				Soms nieuwsgierig. Of voor telf. no of zoiets.		1		0.2		0.2		83.8

				soms voor woningaanbod en om te zien wat er bij het servischecontract mogelijk is		1		0.2		0.2		84.0

				Storing reparatie werkzaamheden		1		0.2		0.2		84.2

				Storingen , huur , e.d.		1		0.2		0.2		84.3

				Storingsdienst oid		1		0.2		0.2		84.5

				telefoon nummer		1		0.2		0.2		84.7

				Telefoon nummer		2		0.3		0.3		85.0

				Telefoon nummers		1		0.2		0.2		85.1

				Telefoonnummer of emailadres zoeken.		1		0.2		0.2		85.3

				Telefoonnummer zoeken en kijken welke huizen daar staan dus doorklikken		1		0.2		0.2		85.5

				Telefoonnummer, informatie		1		0.2		0.2		85.6

				telefoonnummers, wie is waar verantwoordelijk voor, een vraag voor mezelf duidelijk krijgen		1		0.2		0.2		85.8

				uit interesse		1		0.2		0.2		86.0

				updates over het reilen en zeilen in de buurt		1		0.2		0.2		86.1

				Vacatures		1		0.2		0.2		86.3

				Van alles wat.		1		0.2		0.2		86.5

				Verschillend: info over facturen, over reparaties, over huurverhogingen, over subsidies, over energietransitie enz.		1		0.2		0.2		86.6

				voor algemene informatie en als ik een probleem heb ,waar ik dan moet zijn voor hulp.		1		0.2		0.2		86.8

				Voor contact/ stellen van vragen		1		0.2		0.2		87.0

				Voor de informatie		1		0.2		0.2		87.1

				Voor de informatie die gegeven wordt		1		0.2		0.2		87.3

				voor de nieuwtjes		1		0.2		0.2		87.5

				Voor een andere woning		1		0.2		0.2		87.6

				Voor een gelijkvloerse woning		1		0.2		0.2		87.8

				Voor eventuele vragen over een reparatie verzoek		1		0.2		0.2		88.0

				Voor het melden van een reparatie of eventueel nieuws.		1		0.2		0.2		88.1

				Voor het nieuws.		1		0.2		0.2		88.3

				Voor info		3		0.5		0.5		88.8

				Voor info over het wijkpanel ivm klachten over onderhoud/overlast achtertuin buurman.		1		0.2		0.2		88.9

				Voor informatie		2		0.3		0.3		89.3

				Voor informatie en op de hoogte te blijven om voorieningen voor een duuraam huis.		1		0.2		0.2		89.4

				voor informatie wat de woning betreft		1		0.2		0.2		89.6

				voor informatie.		1		0.2		0.2		89.8

				voor kleine klusjes wat gedaan kan worden		1		0.2		0.2		89.9

				Voor me contract		1		0.2		0.2		90.1

				Voor meldingen en informatie daar waar het nodig is		1		0.2		0.2		90.3

				Voor meldingen of antwoord op een melding		1		0.2		0.2		90.4

				voor meldingen te maken.		1		0.2		0.2		90.6

				Voor mijn punten voor woningzoekende te bekijken of voor de plannen, bv verven en andere verbeteringen.		1		0.2		0.2		90.8

				Voor nieuws		1		0.2		0.2		90.9

				Voor nieuws of informatie		1		0.2		0.2		91.1

				Voor nieuwtjes		1		0.2		0.2		91.3

				Voor onderhoud		1		0.2		0.2		91.4

				Voor onderhoudswerkzaamheden		1		0.2		0.2		91.6

				voor reparatie		1		0.2		0.2		91.7

				Voor reparatie verzoek en woningaanbod		1		0.2		0.2		91.9

				Voor reparaties melden		1		0.2		0.2		92.1

				Voor reparaties, opzoeken telefoonnummer, melding burenoverlast		1		0.2		0.2		92.2

				voor schades door te geven		1		0.2		0.2		92.4

				voor senioren nieuws		1		0.2		0.2		92.6

				Voor telefoonnummer of waar ik iets moet melden		1		0.2		0.2		92.7

				Voor van alles en nog wat		1		0.2		0.2		92.9

				voor woningaanboden en reparaties		1		0.2		0.2		93.1

				Voor woningen		1		0.2		0.2		93.2

				Voor woningruil		1		0.2		0.2		93.4

				vragen over onderhoud en reparatieverzoek		1		0.2		0.2		93.6

				vragen te stellen over bv een reparatie of melding maken van iets		1		0.2		0.2		93.7

				Wat er speelt , en kijken of er kans is op andere buren.		1		0.2		0.2		93.9

				Wat te doen met storingen en dergelijke		1		0.2		0.2		94.1

				Wat vervanginstermijn is, contactgegevens.		1		0.2		0.2		94.2

				weten wat er gaande is		1		0.2		0.2		94.4

				Wij willen verhuizen		1		0.2		0.2		94.6

				Willekeurig		1		0.2		0.2		94.7

				Woning aanbod		2		0.3		0.3		95.0

				woning aanbod en voor informatie		1		0.2		0.2		95.2

				Woning aanbod.		1		0.2		0.2		95.4

				Woning in Schagen		1		0.2		0.2		95.5

				Woning zoeken voor dochter		1		0.2		0.2		95.7

				woningaanbod		2		0.3		0.3		96.0

				Woningaanbod		1		0.2		0.2		96.2

				Woningaanbod en nieuwe bouwprojecten		1		0.2		0.2		96.4

				Woningaanbod, doorgeven gebreken telefoonnr. Opzoeken		1		0.2		0.2		96.5

				Woningaanbod, voorwaarden, eventuele koop huurhuis		1		0.2		0.2		96.7

				Woningen		4		0.7		0.7		97.4

				Woningen bekijken, wat er allemaal is voor eventueel later		1		0.2		0.2		97.5

				Woningen en klachten		1		0.2		0.2		97.7

				woningen kijken		1		0.2		0.2		97.9

				woningen te huur aangeboden  wat je allemaal op de website digitaal kunt regelen		1		0.2		0.2		98.0

				Woningen zoeken of interessanten informatie, leuke berichten.		1		0.2		0.2		98.2

				Woningruil		1		0.2		0.2		98.3

				Woon aan bod ,nieuws ,env reparatie ,		1		0.2		0.2		98.5

				Woonaanbod		1		0.2		0.2		98.7

				Woonmatch		1		0.2		0.2		98.8

				Woonzaken		1		0.2		0.2		99.0

				Zeer sporadisch		1		0.2		0.2		99.2

				zien voor ruimere woning die is noodzaak v.w. chr. med. beperkingen en werkzaamheden Inclusie VN verdrag en mediation i GGZ en WMO werken		1		0.2		0.2		99.3

				Zoeken naar woonruimte en direct getegeld		1		0.2		0.2		99.5

				Zoeken voor een andere woning		1		0.2		0.2		99.7

				Zomaar		1		0.2		0.2		99.8

				zomaar even kijken		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Nee, ik kan de informatie niet makkelijk vinden		37		6.1		9.5		9.5		9%

				Ja		353		58.3		90.5		100.0		91%

				Total		390		64.4		100.0

		Missing		System		216		35.6

		Total				606		100.0

		Nee, ik kan de informatie niet makkelijk vinden, omdat:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				569		93.9		93.9		93.9

				als ik dat wist dan kon ik de informatie wel degelijk vinden.		1		0.2		0.2		94.1

				Bijvoorbeeld welke reparaties/diensten er bij het servicepakket horen. Kon niet vinden waar dat staat.		1		0.2		0.2		94.2

				de tekst  soms niet begrijpelijk is.		1		0.2		0.2		94.4

				Er is bijna geen definief nieuws		1		0.2		0.2		94.6

				Er wordt weinig aangeboden		1		0.2		0.2		94.7

				geen ervaring mee.		1		0.2		0.2		94.9

				Geen huis te krijgen voor Mijn dochter met kind		1		0.2		0.2		95.0

				Het een moeilijk werkende,ondoorzichtige  (eerst inloggen enz.)website is.		1		0.2		0.2		95.2

				Het is niet altijd duidelijk waar ik de gezochte informatie kan vinden.		1		0.2		0.2		95.4

				Het mag wat eenvoudiger. Veel teveel handelingen om iets te regelen. Ook het inlogsysteem met IDIN is onpraktisch. DigiD werkt foutloze.		1		0.2		0.2		95.5

				ik daar niet zo handig in ben.		1		0.2		0.2		95.7

				ik geen lid ben van de reparatie club		1		0.2		0.2		95.9

				ik soms lang moet zoeken		1		0.2		0.2		96.0

				Ik vind het erg verwarrend bij wie ik een probleem moet vermelden		1		0.2		0.2		96.2

				Ik vind ht soms nog wel eens een klus om iets te vinden.		1		0.2		0.2		96.4

				Indien ik en reparatie wil aanvragen de lijst niet echt specifiek is		1		0.2		0.2		96.5

				Inloggen gaat vaak, lees de 2x dat ik t probeerde omdat ik t nodig had, niet		1		0.2		0.2		96.7

				is sinds een aantal maanden moeilijk geworden		1		0.2		0.2		96.9

				Ja dat is moeilijk		1		0.2		0.2		97.0

				Ja ik kan het makkelijk vinden, waardoor ik weet wat ik moet doen, alleen wordt er vervolgens vanuit Wooncompagnie niks mee gedaan.		1		0.2		0.2		97.2

				Ligt aan het onderwerp. Kan beter.		1		0.2		0.2		97.4

				niet altijd		3		0.5		0.5		97.9

				Niet makelijk om bepaalde informatie te traceren.		1		0.2		0.2		98.0

				Nvt		1		0.2		0.2		98.2

				Onduidelijk		1		0.2		0.2		98.3

				Onduidelijk informatie wat ik zoek. Ik zie niet compleet		1		0.2		0.2		98.5

				Onoverzichtelijk		1		0.2		0.2		98.7

				sommige dingen kan je er niet melden zoals de algemene verlichting		1		0.2		0.2		98.8

				Sommige dingen zijn moeilijk te vinden of er is helemaal geen antwoord op een vraag te vinden en dan stuur ik maar een mail		1		0.2		0.2		99.0

				soms moet ik googlen		1		0.2		0.2		99.2

				soms toch niet geheel duidelijk		1		0.2		0.2		99.3

				Soms, ben ik aan het zoeken en dan is het meer geluk dan wijsheid.....		1		0.2		0.2		99.5

				Veel antwoorden op vragen staan er niet op		1		0.2		0.2		99.7

				Vind t lastig om daadwerkelijk te vinden qua vraag klacht of opmerkingen		1		0.2		0.2		99.8

				ZIT (SOMS) DIEP VERSTOPT		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Welke informatie mist u op onze website?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ik mis:		59		9.7		15.1		15.1

				Geen		331		54.6		84.9		100.0

				Total		390		64.4		100.0

		Missing		System		216		35.6

		Total				606		100.0

		Ik mis:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				547		90.3		90.3		90.3

				??????		1		0.2		0.2		90.4

				Aanbod toekomstige woningbouw		1		0.2		0.2		90.6

				Activiteiten rondom klimaat in relatie tot onze woning		1		0.2		0.2		90.8

				Als ik informatie mis, ben ik daar op dit moment niet van bewust		1		0.2		0.2		90.9

				Antwoorden op veel gestelde vragen wat wel niet mag…		1		0.2		0.2		91.1

				Art 19 inzake VN Verdrag en meer		1		0.2		0.2		91.3

				Beleid en afspraken  Renovatie planning		1		0.2		0.2		91.4

				Bepaalde vragen bij veel gestelde vragen. Kan ze zo niet benoemen		1		0.2		0.2		91.6

				Bij reperatieverzoeken, kan je niet iets invullen als je in een apartementencomplex woont. Bijvoorbeeld reperatie verzoek voor de algehele verlichting.		1		0.2		0.2		91.7

				Breder aanbod!		1		0.2		0.2		91.9

				Data overzicht projecten voor huurders.		1		0.2		0.2		92.1

				De beschikbare woningen of woningen die in de verkoop komen. Ook mis ik de status bij meldingen aan Wooncompagnie		1		0.2		0.2		92.2

				De informatie is te algemeen, er zitten nogal verschillen in de woonsituaties van de Woco, zoals bijvoorbeeld verwarming etc.		1		0.2		0.2		92.4

				De mogelijkheid om in te loggen met digiD of met wachtwoord		1		0.2		0.2		92.6

				Directe telefoonnummers		1		0.2		0.2		92.7

				duidelijke informatie naar een service contract op het moment dat ik een reparatie wil aanbieden, ik moet dan altijd weer even spitten of een bep reparatie er dan onder valt		1		0.2		0.2		92.9

				Een tijdpad van verbouwingen, aanpassingen en renovaties per regio en wijk.		1		0.2		0.2		93.1

				Eenvoudig aanvraag voor vervangen/ vernieuwen van b.v. badkamer, wc of keuken.		1		0.2		0.2		93.2

				Geen idee		1		0.2		0.2		93.4

				Heb ik al toegelicht.		1		0.2		0.2		93.6

				Huurverhoging?		1		0.2		0.2		93.7

				ik mis comminicatie over het plaatsen van de schuurtjes. je wordt gewoon voor het fijt gesteld. ik wil helemaal geen nieuwe schuur. Daar mankeert niets aan.  ik onderhoud alles goed ik heb het gehuurd maar ben er wel netjes op .Nu ben ik 83jaar. Waar moet ik beginnen? Dat  kan ik niet meer aan. Mijn kinderen wonen niet in de buurt.  Ik vul dit wel  in, heeft het zin? ik wacht wel af.vriendelijke groeten mvr M.j Deen.		1		0.2		0.2		93.9

				ik mis inloggen met digid, of gewoon met gebruikersnaam en wachtwoord.  IDIN hebben veel mensen niet, ik ook niet		1		0.2		0.2		94.1

				Ik zou graag zien dat er aandacht wordt besteed aan: de aandacht niet alleen voor je huis, maar mn het bijhouden rondom je woning. Het ziet er soms ECHT niet uit!!!!!!! Ik hou dan mijn tuin goed bij, maakt het wonen ook aangenamer, maar als ik bij sommige om me heen zie, niet normaal!!		1		0.2		0.2		94.2

				Ikfo gepland groot onderhoud.		1		0.2		0.2		94.4

				Info over hoe woning duurzamer gemaakt kan worden (zonnepanelen e.d.)		1		0.2		0.2		94.6

				Info over plaatsing zonnepanelen in de toekomst.		1		0.2		0.2		94.7

				informatie hoe de status is van verduurzamen van de huurwoningen in het algemeen .dus een soort van plan van aanpak omdat de regering wil dat er verduurzaamd wordt.		1		0.2		0.2		94.9

				Informatie over geplande veranderingen zoals gaan wij af van gas?		1		0.2		0.2		95.0

				Informatie over zonnepanelen voor wie en welke woningen.		1		0.2		0.2		95.2

				Kopen van je huurwoning of dat mogelijk is.		1		0.2		0.2		95.4

				Meer huizen		1		0.2		0.2		95.5

				meer persoonlijke verhalen, of misschien is het leuk om regelmatig een bepaalde wijk onder de loep te nemen en daar iets over te vertellen		1		0.2		0.2		95.7

				Misschien een lijst van onderhoudswerkzaamheden voor de langere termijn , per gemeente waar jullie woningen hebben.		1		0.2		0.2		95.9

				Nvt		1		0.2		0.2		96.0

				Over wat er in de toekomst met woningen gaat gebeuren ,verbouwen  etc,.		1		0.2		0.2		96.2

				Planning voor de toekomst per wijk. Dus bv zonnepanelen, etc		1		0.2		0.2		96.4

				platte gronden van de aangeboden woningen.  Vertrekkende huurders zouden verplicht moeten worden de tuin om het huis veel netter achter te laten.desnoods een boete waarmee de wooncomgagnie het alsnog netjes laat maken voor de nieuwe bewoner.		1		0.2		0.2		96.5

				Reparaties voor algemeen. Ik zie niet veel!		1		0.2		0.2		96.7

				Servicepakket info		1		0.2		0.2		96.9

				Soms buurtinfo		1		0.2		0.2		97.0

				Specifiek contact persoon voor specifieke problemen/ vragen		1		0.2		0.2		97.2

				specifieke info aangaande woonkosten en veiligheid		1		0.2		0.2		97.4

				Status van energie label ven mijn huis		1		0.2		0.2		97.5

				Structuur		1		0.2		0.2		97.7

				Teveel je eigen verhaal kunnen doen.		1		0.2		0.2		97.9

				Toegespitste info t.a.v. mijn woning.		1		0.2		0.2		98.0

				toekomst plannen die meest al jaren duren voor dat ze uitgevoerd zijn		1		0.2		0.2		98.2

				Toekomstige plannen voor de woningen		1		0.2		0.2		98.3

				Verantwoording en dus verantwoordelijke personen bij bepaalde taken.		1		0.2		0.2		98.5

				Voorheen stond er ergens een planning wat er aan huizen ging gebeuren		1		0.2		0.2		98.7

				voorwaarden, wetten, updates		1		0.2		0.2		98.8

				Vordering bouw plannen		1		0.2		0.2		99.0

				Wanneer er wederom aandacht aan huizen gegeven wordt		1		0.2		0.2		99.2

				Wanneer gaat men over op zonnepanelen en wanneer Kan ik gas en water besparen met de laatst nieuw geplaatste gasketel		1		0.2		0.2		99.3

				wanneer onze huizen iets krijgen onderandere nieuwe ketels of zonnepannelen of een verbeterende isolatie . Wanneer een wijk aan de beurt is .....		1		0.2		0.2		99.5

				weet niet precies		1		0.2		0.2		99.7

				Welke regio welke contactpersoon aan verbinden is		1		0.2		0.2		99.8

				Woonconsulenten waar en wie en hoe of wat		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		WhatsApp																Zou u een WhatsApp- of chatfunctie handig vinden op de website?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent								Ja		Nee

		Valid		Ja		252		41.6		44.4		44.4						WhatsApp		44%		56%

				Nee		315		52.0		55.6		100.0						Chatfunctie		40%		60%

				Total		567		93.6		100.0

		Missing		System		39		6.4

		Total				606		100.0

		Chatfunctie

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja		227		37.5		40.0		40.0

				Nee		340		56.1		60.0		100.0

				Total		567		93.6		100.0

		Missing		System		39		6.4

		Total				606		100.0

		Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja		100		16.5		17.6		17.6		18%

				Nee		467		77.1		82.4		100.0		82%

				Total		567		93.6		100.0

		Missing		System		39		6.4

		Total				606		100.0

		Wat kunnen wij verbeteren aan onze communicatie op de Social media kanalen?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ik heb de volgende verbeterpunten:		7		1.2		7.0		7.0

				Weet ik niet / niks		93		15.3		93.0		100.0

				Total		100		16.5		100.0

		Missing		System		506		83.5

		Total				606		100.0

		Ik heb de volgende verbeterpunten:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				599		98.8		98.8		98.8

				Aandacht voor de leefomgeving		1		0.2		0.2		99.0

				Brieven in andere taal, veel Pools hier in de buurt misschien wel fijn of Engels dan.		1		0.2		0.2		99.2

				Duidelijkheid.		1		0.2		0.2		99.3

				Meer		1		0.2		0.2		99.5

				Meer informatie er op zetten		1		0.2		0.2		99.7

				Meer luisteren naar bewoners		1		0.2		0.2		99.8

				Misschien meer posten, leuke vooruitzichten, vacatures etc. Maar weet nu eigenlijk niet of ik t buurtteam of Wooncompagnie zelf volg... Weet ook niet of er een verschil is... Haha		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja		112		18.5		22.1		22.1		22%

				Nee		395		65.2		77.9		100.0		78%

				Total		507		83.7		100.0

		Missing		System		99		16.3

		Total				606		100.0



		Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast? En wilt u toelichten waarom u dat vindt?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Toelichting:		42		6.9		8.3		8.3		8%

				Ik sta hier positief tegenover		223		36.8		44.0		52.3		44%		48%

				Ik sta hier neutraal tegenover		218		36.0		43.0		95.3		43%		47%

				Ik sta hier negatief tegenover		24		4.0		4.7		100.0		5%		5%

				Total		507		83.7		100.0

		Missing		System		99		16.3

		Total				606		100.0

		Toelichting:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				564		93.1		93.1		93.1

				-		1		0.2		0.2		93.2

				1ste: Een stuk vriendelijker gesteld dan destijds bij mij per telefoon!    2de: Video gaat uit van een overwegend positief resultaat. Nogal onrealistisch. Ook vriendelijk benaderen zal nogal eens agressie tot resultaat hebben helaas. Wordt onderschat door WC.		1		0.2		0.2		93.4

				Als er iets is bel ik graag zelf met wooncompagnie. Het is in de ze tijd toch veelal kijk even op de site of app bij b.v Wooncompagnie en los het zelf maar op		1		0.2		0.2		93.6

				altijd handig om te weten		1		0.2		0.2		93.7

				Beetje kinderachtig		1		0.2		0.2		93.9

				Beetje vaag allemaal, voegt niets toe, kan ik ook zelf lezen.  Dat kost minder tijd!		1		0.2		0.2		94.1

				Ben niet zo goed met internet		1		0.2		0.2		94.2

				Communicatie met jullie is belangrijk.		1		0.2		0.2		94.4

				De video over overlast mag wat serieuzer.		1		0.2		0.2		94.6

				De video's geven duidelijkheid, ook aan mnsen die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen of leesproblemen hebben.		1		0.2		0.2		94.7

				Duidelijk		1		0.2		0.2		94.9

				Duidelijke info		1		0.2		0.2		95.0

				Erg kinderachtig. Te lang. Keuze menu te beperkt.		1		0.2		0.2		95.2

				Extra informatie		1		0.2		0.2		95.4

				Graag persoonlijk contact		1		0.2		0.2		95.5

				Heb al service abonnement. Ervaar geen overlast. Onzin filmpjes. Indien nodig bel ik jullie wel.		1		0.2		0.2		95.7

				Heb hier geen ervaring mee		1		0.2		0.2		95.9

				Heb hier niks mee		1		0.2		0.2		96.0

				Heb problemen om na de video’s weer terug te komen naar het vorige blad.		1		0.2		0.2		96.2

				Heb sinds ik hier woon last van 2 buurtbewoners. Helaas is er niets tegen te doen. Ik moet het maar accepteren dat de buurman kuikens en zelf gevangen sloot visjes aan katten voert. En mijn andere buurvrouw heeft wanen en scheld me steeds verrot ook dat moet ik maar accepteren. Gelukkig nu bijna woningruil dus eindelijk er vanaf.		1		0.2		0.2		96.4

				Heel duidelijk en fijn dat er ook tekst bij staat		1		0.2		0.2		96.5

				Het is me niet gelukt de films te openen		1		0.2		0.2		96.7

				Het komt duidelijk binnen bij de jongere mensen die toch een andere gedachtengang hebben dan de "oudere"		1		0.2		0.2		96.9

				Het zal aan mij liggen, ik vind het nogal kinderachtig overkomen. Alsof uw bewoners simpele zielen zijn, terwijl als dat zo is, de kans groot is dat ze heel geen internet (kunnen) gebruiken.		1		0.2		0.2		97.0

				Ik geef de voorkeur aan persoonlijk contact is ik vragen heb.		1		0.2		0.2		97.2

				ik houd niet zo van video. Ik lees liever een bericht		1		0.2		0.2		97.4

				ik kon de video's niet openen		1		0.2		0.2		97.5

				Ik sta hier negatief tegenover. ! Ik wil graag eens met iemand van Wc om de tafel. Heel veel zaken die voor rekening van de huurder komen in het service abonnement, is simpelweg slijtage. ! Na mijn vakantie zal ik contact opnemen met iemand van de WC om dit bespreekbaar te maken.		1		0.2		0.2		97.7

				Ik vind het vanzelfsprekend dat een huurder zijn huis zelf onderhoud en als er dan naar aanleiding van gebruiks schade iets vernieuwd moet worden moet dat ook als vanzelfsprekend door verhuurder zonder service abonnement vernieuwd worden zo was het vroeger ook altijd		1		0.2		0.2		97.9

				Is snel te begrijpen		1		0.2		0.2		98.0

				Is zwaaien naar er elkaar overlast>		1		0.2		0.2		98.2

				Kost me veel teveel tijd. Lees liever vlot dan zo'n video kijken. Dus niet gekeken.		1		0.2		0.2		98.3

				Kwam niet door		1		0.2		0.2		98.5

				Mocht ik last/ of service klachten hebben neem ik kontakt op met Wooncompagnie.		1		0.2		0.2		98.7

				omdat ,als ik een probleem heb geen ro0bot wil raadplegen maar een mens		1		0.2		0.2		98.8

				Onvoldoende duidelijk wat er onder een serviceabonnement valt of het verschil tussen hinder, overlast en gevaar		1		0.2		0.2		99.0

				Service abonnement. Maar hoe duur? En wat krijg je dan? Weinig concrete informatie		1		0.2		0.2		99.2

				Te algemeen. In 9 van de 10 gevallen voldoet het net niet.		1		0.2		0.2		99.3

				Verbetering van de leefomgeving		1		0.2		0.2		99.5

				Video's zijn  prima te begrijpen maar igv hinder schetsen jullie wel de ideale situatie		1		0.2		0.2		99.7

				Voor mensen met dyslexie erg handig. Alleen minder geschreven text erbij		1		0.2		0.2		99.8

				weet niet wat dit is		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Geen behoefte aan		176		29.0		100.0		100.0						Geen behoefte aan		35%		0%		35%

		Missing		System		430		71.0										Iets anders, namelijk:		5%		0%		5%

		Total				606		100.0										Afrekening servicekosten		15%		0%		15%

																		Zelf klussen		31%		0%		31%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)																Renovatie		41%		0%		41%

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Energie besparing verwijzen naar installatie		42%		0%		42%

		Valid		Afrekening servicekosten		75		12.4		100.0		100.0

		Missing		System		531		87.6

		Total				606		100.0

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Renovatie		207		34.2		100.0		100.0

		Missing		System		399		65.8

		Total				606		100.0

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Energie besparing verwijzen naar installatie		214		35.3		100.0		100.0

		Missing		System		392		64.7

		Total				606		100.0

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Zelf klussen		155		25.6		100.0		100.0

		Missing		System		451		74.4

		Total				606		100.0

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Iets anders, namelijk:		26		4.3		100.0		100.0

		Missing		System		580		95.7

		Total				606		100.0

		Other (please specify)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				580		95.7		95.7		95.7

				Buurtverbetering.		1		0.2		0.2		95.9

				het voeren van dieren buiten de winter (ratten overlast)		1		0.2		0.2		96.0

				Hoe contact op te nemen met Wooncompagnie		1		0.2		0.2		96.2

				Hulp bij huurachterstand - hoe te voorkomen		1		0.2		0.2		96.4

				Hulp bij wat vergoed wordt door wooncompagnie bij kapotte deuren etc		1		0.2		0.2		96.5

				Huurverhoging laten zien hoe je eigen verhoging is opgebouwd net als de nuon fataffal doet met de jaarrekening		1		0.2		0.2		96.7

				ik weet het niet		1		0.2		0.2		96.9

				Informatie over hulp bij klussen, sommige klussen worden niet door woningbouw gedaan en zijn te groot voor wonen plus b.v. En wanneer het budget heel klein is , wat dan?		1		0.2		0.2		97.0

				isolatie woningen		1		0.2		0.2		97.2

				Kopen van je huurwoning		1		0.2		0.2		97.4

				leefomgeving		1		0.2		0.2		97.5

				melden van dingen in de buurt die niet in orde zijn		1		0.2		0.2		97.7

				Mogelijke energiebesparende oplossingen in huis.		1		0.2		0.2		97.9

				Reparatie door de WC		1		0.2		0.2		98.0

				Rookmelders		1		0.2		0.2		98.2

				Serres en aanbouw		1		0.2		0.2		98.3

				Tips voor de tuin klimaatbestendig maken zoals n regenton, tegels eruit enz		1		0.2		0.2		98.5

				Van alles		1		0.2		0.2		98.7

				waar blijven de verplichte rookmelders		1		0.2		0.2		98.8

				Wat doet een huismeester met jou vragen		1		0.2		0.2		99.0

				Wat je wel en niet mag veranderen / verbouwen in een huurwoning		1		0.2		0.2		99.2

				Wat mag je wel veranderen in de huurwoning en wat niet. Of wat moet in overleg.		1		0.2		0.2		99.3

				Woning verbetering		1		0.2		0.2		99.5

				Woningruil		1		0.2		0.2		99.7

				zonnepanelen		1		0.2		0.2		99.8

				Zonnepanelen		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Bewonersblad Woonvenster

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		4		0.7		0.8		0.8

				2		4		0.7		0.8		1.6

				3		4		0.7		0.8		2.4

				4		2		0.3		0.4		2.8

				5		11		1.8		2.2		5.0

				6		37		6.1		7.4		12.4

				7		104		17.2		20.8		33.2

				8		192		31.7		38.4		71.6

				9		85		14.0		17.0		88.6

				10		32		5.3		6.4		95.0

				Weet niet / N.v.t.		25		4.1		5.0		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Folders

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		8		1.3		1.6		1.6

				3		6		1.0		1.2		2.8

				5		21		3.5		4.2		7.0

				6		32		5.3		6.4		13.4

				7		87		14.4		17.4		30.8

				8		125		20.6		25.0		55.8

				9		51		8.4		10.2		66.0

				10		18		3.0		3.6		69.6

				Weet niet / N.v.t.		152		25.1		30.4		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Informatieboekjes

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		6		1.0		1.2		1.2

				2		1		0.2		0.2		1.4

				3		6		1.0		1.2		2.6

				4		3		0.5		0.6		3.2

				5		13		2.1		2.6		5.8

				6		31		5.1		6.2		12.0

				7		80		13.2		16.0		28.0

				8		108		17.8		21.6		49.6

				9		49		8.1		9.8		59.4

				10		18		3.0		3.6		63.0

				Weet niet / N.v.t.		185		30.5		37.0		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Brieven

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		8		1.3		1.6		1.6

				2		1		0.2		0.2		1.8

				3		1		0.2		0.2		2.0

				4		7		1.2		1.4		3.4

				5		13		2.1		2.6		6.0

				6		35		5.8		7.0		13.0

				7		119		19.6		23.8		36.8

				8		167		27.6		33.4		70.2

				9		81		13.4		16.2		86.4

				10		38		6.3		7.6		94.0

				Weet niet / N.v.t.		30		5.0		6.0		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Website

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		5		0.8		1.0		1.0

				2		1		0.2		0.2		1.2

				3		2		0.3		0.4		1.6

				4		5		0.8		1.0		2.6

				5		16		2.6		3.2		5.8

				6		28		4.6		5.6		11.4

				7		112		18.5		22.4		33.8

				8		146		24.1		29.2		63.0

				9		64		10.6		12.8		75.8

				10		30		5.0		6.0		81.8

				Weet niet / N.v.t.		91		15.0		18.2		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Social media

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		12		2.0		2.4		2.4

				2		1		0.2		0.2		2.6

				3		1		0.2		0.2		2.8

				4		1		0.2		0.2		3.0

				5		20		3.3		4.0		7.0

				6		20		3.3		4.0		11.0

				7		58		9.6		11.6		22.6

				8		53		8.7		10.6		33.2

				9		26		4.3		5.2		38.4

				10		4		0.7		0.8		39.2

				Weet niet / N.v.t.		304		50.2		60.8		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Heeft u tips als het gaat om onze (schriftelijke) communicatie naar bewoners? (niet verplicht).

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				419		69.1		69.1		69.1

				ik ga er van uit dat u uw best doet om een goede heldere duidelijke brief, email etc. te maken.  Even vreemde ogen laten kijken kan nooit kwaad.		1		0.2		0.2		69.3

				-		1		0.2		0.2		69.5

				👍		1		0.2		0.2		69.6

				Aandacht en communicatie		1		0.2		0.2		69.8

				Accu van electrische fietsen opladen. Waar moet dit gebeuren, in de boxen of de accu van de fiets halen en in de woning zelf opladen. I.v.m. brandgevaar.		1		0.2		0.2		70.0

				afspraak nakomen dat mis ik heel erg ,dat is iets wat wooncompagnie niet doet		1		0.2		0.2		70.1

				Als brief  verstuurd wordt met bv netjes houden rondom huis ook daarna op terug komen. Nu krijgen mensen een brief en daarna wordt er niets meer mee gedaan		1		0.2		0.2		70.3

				Als er belangrijk nieuws is op  de website dan een link sturen naar emailadres bewoners.   Btw:qua onderhoud hoor ik wel regelmatig klachten		1		0.2		0.2		70.5

				Als er een vraag is gesteld in bijv direct regelen moet ik na 6weken smeken om een antwoord. Zeer slecht		1		0.2		0.2		70.6

				Als ik iets meld bij het buurtteam zou ik graag een terugkoppeling willen of het is opgelost of niet, in mijn geval van Mark de Koning. Gaat erg moeizaam met hem		1		0.2		0.2		70.8

				aub. alle informatie per brief in de bus.		1		0.2		0.2		71.0

				Behandel bewoners niet als kleine kinderen		1		0.2		0.2		71.1

				Beloftes nakomen		1		0.2		0.2		71.3

				Betere communicatie personeel en bewoners ook fotos schade zorgvuldiger mee om gaan		1		0.2		0.2		71.5

				Bewonersblad: maak een pagina per gemeente en een algemene.		1		0.2		0.2		71.6

				Bij mijn laatste klacht heb ik twee keer moeten vragen om actie en nog steeds is de klacht niet opgelost, erger nog, ik hoor gewoon helemaal niets meer.		1		0.2		0.2		71.8

				Bij werkzaamheden in de buurt graag alle bewoners informeren ipv alleen de bewoners waar werkzaamheden gedaan worden ivm met geluidsoverlast ( vervanging badkamers en toiletten afgelopen jaar)    Graag duidelijk antwoorden als men een vraag/bercht stuurt via de website en deze niet zomaar afsluiten zonder antwoordt. Zou ook fijn zijn als er contact wordt gezocht bij klachten.		1		0.2		0.2		71.9

				Blijf MIND en stop ivm de RVS de huurverhoging per 01.07.2022		1		0.2		0.2		72.1

				Blijf schriftelijk contact houden met bewoners. We worden allemaal wat ouder en snappen niet altijd de computer		1		0.2		0.2		72.3

				Brieven waarop met antwoordenveloppe moet worden gereageerd zoals onlangs inzake zonnepanelen vind ik niet handig. Tegenwoordig haast geen brievenbus in de buurt. Dit soort brieven kunnen beter per e-mail worden gestuurd zodat digitaal kan worden geantwoord		1		0.2		0.2		72.4

				Checken op taalfouten		1		0.2		0.2		72.6

				Concreet houden en een online of live bijeenkomst organiseren		1		0.2		0.2		72.8

				Concrete informatie graag		1		0.2		0.2		72.9

				Controleer vaker of mensen met Hedera die rotzooi, één grote luizenkwekerij, wel kort genoeg houden in plaats dat het bij mijn de tuinkast groeit en ik mijn kussens kan weggooien.		1		0.2		0.2		73.1

				Dat als je wat aan geeft dat stuk aan het gaan is , en je wilt waarschuwen dit opgepakt wordt.\En je een goed en fatsoenlijk antwoord krijgt. Communicatie is bij u bedrijf een moeilijk punt.		1		0.2		0.2		73.3

				De afhandeling van “ tickets” kan beter.		1		0.2		0.2		73.4

				De communicatie is over het algemeen goed, het zal beslist wel eens fout lopen maar vaak komt dat van twee kanten		1		0.2		0.2		73.6

				De tijd nemen als er iets is.		1		0.2		0.2		73.8

				Directere communicatie  Afspraken op tijdstippen ipv tussen 8-13 u of 13-17u		1		0.2		0.2		73.9

				Dit is marketing geen communicatie.		1		0.2		0.2		74.1

				Doelgericht. Met actie of interactie tot gevolg.		1		0.2		0.2		74.3

				Doorgaan op de ingeslagen weg zoals verbeteren van de toegankelijkheid en feedback vragen.		1		0.2		0.2		74.4

				Duidelijke antwoorden op klachten/meldingen m.b.t overlast vd buren.  Terugkoppeling vd acties die zijn ondernomen, zoals de wijkagent etc....		1		0.2		0.2		74.6

				Duidelijkere en volledige informatie		1		0.2		0.2		74.8

				Duidelijkheid		1		0.2		0.2		74.9

				Een terugkoppeling van iet, zou fijn zijn. Als je bijvoorbeeld ergens een melding van hebt gedaan en wooncompagnie heeft hier actie in ondernomen, zou het fijn zijn als je hier ook wat van hoort.		1		0.2		0.2		75.1

				Een voorbeeld , het Buurtplein werd gerenoveerd. Prachtig mooi maar onze 5 parkeerplaatsen werden volgebouwd met keten. Daar wer niets aan ons verteld . Veel te lang geduurd.		1		0.2		0.2		75.2

				Er is bij mijn woning meerdere keren een renovatie, aanpassing gemeld die achteraf niet doorging.  Daar heb ik geen informatie over gekregen.   Dus je krijgt dan een aannemer in huis en verwacht meer info over de  renovatie en dan komt er geen info.   Dat is zeer frustrerend aangezien je dan weer jaren moet wachten tot je weer aan de beurt bent.   Graag duidelijker communiceren, ook als het niet lukt om dingen uit te voeren zoals gepland.		1		0.2		0.2		75.4

				ga zo door		1		0.2		0.2		75.6

				gebruik niet van die stinkende inkt voor het krantje, ruikt echt chemisch		1		0.2		0.2		75.7

				geen		4		0.7		0.7		76.4

				Geen		10		1.7		1.7		78.1

				Geen idee		1		0.2		0.2		78.2

				geen mening		1		0.2		0.2		78.4

				Geen opmerking		1		0.2		0.2		78.5

				Geen tips		2		0.3		0.3		78.9

				Geen tips op dit moment		1		0.2		0.2		79.0

				Geen tips.		1		0.2		0.2		79.2

				Geen verbeterpunten kunnen bedenken		1		0.2		0.2		79.4

				Geen, alles is duidelijk!		1		0.2		0.2		79.5

				Geen.		1		0.2		0.2		79.7

				gewoon,ouderwets een brief over belangrijke zaken.Filmpjes zijn leuk voor de makers.vooral blijven doen! brief per email is prima .veel plezier met de woonkrant en videoproduktie.Scheelt personeel concludeer ik.		1		0.2		0.2		79.9

				Graag een duidelijke uitleg wat er precies staat te gebeuren zou veel helpen voor veel mensen want soms is het niet geheel duidelijk wat er gaat gebeuren, bv als het om een reparatie cq vervanging gaat. Zoals bij mij onlangs de schrobput dicht gemaakt werd. Voor mij was t niet duidelijk wat er gedaan zou worden maar voor de uitvoerder ook niet.Die moest een belletje plegen om te vragen wat de bedoeling was.		1		0.2		0.2		80.0

				Het leesvenster ruikt verschrikkelijk. Weet niet of dit aan het papier of aan de inkt ligt….🥴		1		0.2		0.2		80.2

				Het stoort mij dat er informatie staat op sociaal media. Er zijn nog steeds mensen zonder computer. Sociaal media kan je beter mijden		1		0.2		0.2		80.4

				Het woonvenster is prachtig en informatief, maar mag wat mij betreft wel op wat minder dik en luxe papier gedrukt worden. Zeker als het meer als 3 x per jaar uitkomt. Scheelt in kosten en voor milieu		1		0.2		0.2		80.5

				Het zou fijn zijn als het allemaal iets persoonlijker wordt en werknemers hun naam vermelden bij correspondentie. Dit gebeurt namelijk niet altijd en is het lasteig te achterhalen welke persoon wat regelt.		1		0.2		0.2		80.7

				Het zou wel wat minder zakelijk kunnen.		1		0.2		0.2		80.9

				Hoe het er voor staat met aanpassen van de huizen aan het gasvrij worden		1		0.2		0.2		81.0

				Hou het duidelijk ook voor de anders talig Nederlandse huurders belangrijk niet te veel moeilijke woorden		1		0.2		0.2		81.2

				hou t taalgebruik simpel.gelukkig doen jullie dat al heel goed in mijn ogen.		1		0.2		0.2		81.4

				Hou vooral rekening met ouderen waar sociale media niet altijd is ingeburgerd.		1		0.2		0.2		81.5

				Ik heb eigenlijk geen tips... Wat mij wel opvalt is dat als je soms belt met Wooncompanie : het scheelt wie je aan de telefoon hebt, de 1 heel meelevend - de ander toch minder geïnteresseerd.... Verder alles oke !!		1		0.2		0.2		81.7

				Ik verwonder mij telkens als huurder met evt vragen ik antwoord krijg maar nooit daadwerkelijke feedback		1		0.2		0.2		81.8

				Ik vind het contact aan de telefoon vaak stug en niet heel vriendelijk Je krijgt soms het gevoel niet serieus genomen te worden. Dit maakt de drempel om dan in contact te komen hoog en dat is jammer.		1		0.2		0.2		82.0

				Ik zou graag media ondertiteling omdat ik doof ben.		1		0.2		0.2		82.2

				In het Engels misschien?		1		0.2		0.2		82.3

				Is heel goe zo		1		0.2		0.2		82.5

				Ja alleen als het belangrijk is		1		0.2		0.2		82.7

				Ja, antwoorden op hun tel, kontaktform. Of brief Ben zeer ontstemd hierover		1		0.2		0.2		82.8

				Ja, bijvoorbeeld de rookmelders, monteur is langs geweest, ik was niet thuis, er staat een tel.nr. maar deze man is of in gesprek of belt niet terug als je iets inspreekt, heel vervelend		1		0.2		0.2		83.0

				Ja, blijf dit doen er zijn oudere die geen computer / tablet of smartphone hebben en die mogen niet in een zwart gat vallen als het gaat om communicatie.		1		0.2		0.2		83.2

				Ja, wel mee door blijven gaan ook al maak ik er zelf geen gebruik van. Ik lees de brieven  wel altijd snel even door .  Niet alles digitaal dat is niet voor iedereen goed. Mijn ouders bijvoorbeeld hebben geen eens een computer of smartphone en die zijn vast niet de enige		1		0.2		0.2		83.3

				Laat ook iets weten als het niet doorgaat wat u aankondigt. Heb nog een brief van meer dan jaar terug waarin u aangeeft rookmelders te gaan plaatsen. Nooit gebeurd.		1		0.2		0.2		83.5

				Mag wel wat vriendelijker en respectvoller met ruimte voor direct contact (mondeling). Buurtteam nogal onzichtbaar in realiteit.  Tot slot: Graag ook enquête over mondelinge communicatie.		1		0.2		0.2		83.7

				meer informatie wat betreft verbetering aan de woning, tijd enz., bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen, wanneer enz.		1		0.2		0.2		83.8

				Meer inlevingsvermogen vermogen bij sommige klachten		1		0.2		0.2		84.0

				Meer telefonisch of persoonlijke contact mogelijkheden erbij vermelden. Een brief is soms onvolledig. En vragen kunnen stellen is fijn.		1		0.2		0.2		84.2

				meer terugkoppelen bij melden van klachten		1		0.2		0.2		84.3

				Meer uitgebreide informatie en verwijzing naar instanties of hoe en met wie je contact moet zoeken voor wat		1		0.2		0.2		84.5

				Misschien niet alleen in het Nederlands,wij hebben in Edam mensen uit Syrie, Somalie en Marokko		1		0.2		0.2		84.7

				Momenteel niet		1		0.2		0.2		84.8

				n.v.t.		1		0.2		0.2		85.0

				N.v.t.		1		0.2		0.2		85.1

				nee		7		1.2		1.2		86.3

				Nee		34		5.6		5.6		91.9

				nee alles loopt keurig		1		0.2		0.2		92.1

				Nee ga zo door		1		0.2		0.2		92.2

				Nee, niet echt.		1		0.2		0.2		92.4

				Nee, prima zo.		1		0.2		0.2		92.6

				Nee,het is duidelijk zo!		1		0.2		0.2		92.7

				Nee,sorry..		1		0.2		0.2		92.9

				Nee.		1		0.2		0.2		93.1

				neen		3		0.5		0.5		93.6

				Neen		2		0.3		0.3		93.9

				Nog nooit een woonconsulenten of iets in die trant gezien de afgelopen 6 jaar		1		0.2		0.2		94.1

				Nope		1		0.2		0.2		94.2

				nvt		7		1.2		1.2		95.4

				Nvt		4		0.7		0.7		96.0

				om papier te sparen, digitaal op de site.		1		0.2		0.2		96.2

				Op dit moment geen.   .		1		0.2		0.2		96.4

				op dit moment niet		1		0.2		0.2		96.5

				Op heden niet		1		0.2		0.2		96.7

				Op iedere vraag een eerlijk antwoord.		1		0.2		0.2		96.9

				Prima		1		0.2		0.2		97.0

				Prima zo!!!!		1		0.2		0.2		97.2

				Rekening houden met de leeftijd voor wie de communicatie geldt		1		0.2		0.2		97.4

				Ruim van te voren per brief aangeven als er iets is of gaat gebeuren aan het huis enz. Wat ik al aangaf misschien leuk om elke keer een wijk onder de loep te nemen en erover te vertellen. Zo maak je de bewoners kennis met de verschillende wijken in de verschillende plaatsen.		1		0.2		0.2		97.5

				Schriftelijk is oke		1		0.2		0.2		97.7

				Snellere communicatie		1		0.2		0.2		97.9

				Toch het liefst digitaal met een herinnering op de mail, scheelt weer een boom :)		1		0.2		0.2		98.0

				Vaker doen als er werkzaamheden zijn of reparaties. Maar ook als er wat besproken is met Wooncompagnie. Dit kan ook per mail.		1		0.2		0.2		98.2

				venster blad is zonde van jullie geld. ik lees het niet. blader het door maar het gaat altijd over algemene zaken die mij niet interesseren of gebieden waar ik niet woon en dus geen interesse in heb.		1		0.2		0.2		98.3

				Voor ouderen boven de 75.......liever schriftelijk		1		0.2		0.2		98.5

				Vriendelijke toon, zich kunnen verplaatsten in mensen met weinig geld die niet eens een service abonnement zich kunnen veroorloven en met zeer veel moeite de huur betalen die elk jaar omhoog gaat!!!		1		0.2		0.2		98.7

				Wees eerlijk, praktisch en compleet. Huurders zijn ook mensen.		1		0.2		0.2		98.8

				Weinig persoonlijke communicatie		1		0.2		0.2		99.0

				Weten wat de situatie van het betreffende wooncomplex is.		1		0.2		0.2		99.2

				Woonaanbiedingen per post aangereikt!  Ik sta al zolang ingeschreven en heb een goed eengezinswoning huis in te leveren!		1		0.2		0.2		99.3

				Woonvenster heb ik me voor afgemeld     Ik kan me geen folders herinneren     Ik kan me geen informatieboekjes herinneren    Ik kan me geen brieven herinneren     De laatste keer dat ik op jullie site was heb ik kunnen vinden wat ik zocht , en ben daarna eigenlijk niet meer op jullie site geweest     Ik heb jullie (nog) niet bij mijn social media staan		1		0.2		0.2		99.5

				xxx		1		0.2		0.2		99.7

				Zoals het nu gaat is het voor mij prima.		1		0.2		0.2		99.8

				Zorg dat mensen kunnen inloggen ook zonder idin, niet iedereen doet telebankieren		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Leeftijd

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		30 en jonger		14		2.3		2.3		2.3

				31-40		31		5.1		5.1		7.5

				41-50		68		11.2		11.3		18.7

				51-60		112		18.5		18.6		37.3

				61-70		186		30.7		30.8		68.2

				71 en ouder		192		31.7		31.8		100.0

				Total		603		99.5		100.0

		Missing		System		3		0.5

		Total				606		100.0

		MEANS TABLES=q0021_0001 q0021_0002 q0021_0003 q0021_0004 q0021_0005 q0021_0006 BY Leeftijd

		/CELLS=MEAN COUNT.

		Means

		Notes

		Output Created				05-JUN-2022 11:35:07

		Comments				

		Input		Data		H:\Digitaal bewonerspanel Wooncompagnie communicatie1.sav

				Active Dataset		DataSet1

				File Label		File created by user 'asyncjobs_user' at Sun Jun  5 08:57:31 202

				Filter		<none>

				Weight		<none>

				Split File		<none>

				N of Rows in Working Data File		606

		Missing Value Handling		Definition of Missing		For each dependent variable in a table, user-defined missing values for the dependent and all grouping variables are treated as missing.

				Cases Used		Cases used for each table have no missing values in any independent variable, and not all dependent variables have missing values.

		Syntax				MEANS TABLES=q0021_0001 q0021_0002 q0021_0003 q0021_0004 q0021_0005 q0021_0006 BY Leeftijd
  /CELLS=MEAN COUNT.

		Resources		Processor Time		00:00:00,09

				Elapsed Time		00:00:00,11

		Case Processing Summary

				Cases

				Included				Excluded				Total

				N		Percent		N		Percent		N		Percent

		Bewonersblad Woonvenster  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Folders  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Informatieboekjes  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Brieven  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Website  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Social media  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Report

		Leeftijd				Bewonersblad Woonvenster		Folders		Informatieboekjes		Brieven		Website		Social media		 		Bewonersblad Woonvenster		Folders		Informatieboekjes		Brieven		Website		Social media

		30 en jonger		Mean		7.6364		6.9091		6.2727		7.1818		7.5455		9.5455		Rapportcijfer		7.7		7.4		7.4		7.6		7.6		6.9

				N		11		11		11		11		11		11		# reacties		475		348		315		470		409		196

		31-40		Mean		7.6071		9.1429		9.1071		7.6429		7.2143		9.1071

				N		28		28		28		28		28		28

		41-50		Mean		7.6071		7.9286		8.3929		7.3036		7.7500		9.3750

				N		56		56		56		56		56		56

		51-60		Mean		7.4947		8.2316		8.6632		7.6842		8.1158		9.3474

				N		95		95		95		95		95		95

		61-70		Mean		8.0000		8.7333		9.0909		8.1091		8.4182		9.6303

				N		165		165		165		165		165		165

		71 en ouder		Mean		8.1549		8.5845		8.6831		7.9859		8.5352		9.1972

				N		142		142		142		142		142		142

		Total		Mean		7.8732		8.4869		8.7525		7.8551		8.2314		9.3924

				N		497		497		497		497		497		497

		CROSSTABS

		/TABLES=q0001 q0002 q0004 q0005_0001 q0005_0002 q0005_0003 q0005_0004 q0005_0005 q0005_0006 q0006

		q0007 q0010 q0011 q0013 q0014 q0015_0001 q0015_0002 q0016 q0017 q0018 q0019 q0020_0001 q0020_0002

		q0020_0003 q0020_0004 q0020_0005 q0020_0006 BY Leeftijd

		/FORMAT=AVALUE TABLES

		/CELLS=COLUMN

		/COUNT ROUND CELL.

		Crosstabs

		Notes

		Output Created				05-JUN-2022 11:37:45

		Comments				

		Input		Data		H:\Digitaal bewonerspanel Wooncompagnie communicatie1.sav

				Active Dataset		DataSet1

				File Label		File created by user 'asyncjobs_user' at Sun Jun  5 08:57:31 202

				Filter		<none>

				Weight		<none>

				Split File		<none>

				N of Rows in Working Data File		606

		Missing Value Handling		Definition of Missing		User-defined missing values are treated as missing.

				Cases Used		Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

		Syntax				CROSSTABS
  /TABLES=q0001 q0002 q0004 q0005_0001 q0005_0002 q0005_0003 q0005_0004 q0005_0005 q0005_0006 q0006
    q0007 q0010 q0011 q0013 q0014 q0015_0001 q0015_0002 q0016 q0017 q0018 q0019 q0020_0001 q0020_0002
    q0020_0003 q0020_0004 q0020_0005 q0020_0006 BY Leeftijd
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /CELLS=COLUMN
  /COUNT ROUND CELL.

		Resources		Processor Time		00:00:00,14

				Elapsed Time		00:00:00,14

				Dimensions Requested		2

				Cells Available		524245

		Case Processing Summary

				Cases

				Valid				Missing				Total

				N		Percent		N		Percent		N		Percent

		Leest u ons bewonersblad Woonvenster door? * Leeftijd		603		99.5%		3		0.5%		606		100.0%

		Momenteel verschijnt ons bewonersblad drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie? * Leeftijd		565		93.2%		41		6.8%		606		100.0%

		We hebben de lettergrootte in Woonvenster én onze brieven vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering? * Leeftijd		561		92.6%		45		7.4%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		16		2.6%		590		97.4%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		531		87.6%		75		12.4%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		9		1.5%		597		98.5%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		5		0.8%		601		99.2%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		24		4.0%		582		96.0%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		22		3.6%		584		96.4%		606		100.0%

		Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u? * Leeftijd		591		97.5%		15		2.5%		606		100.0%

		Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier? * Leeftijd		591		97.5%		15		2.5%		606		100.0%

		Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie? * Leeftijd		585		96.5%		21		3.5%		606		100.0%

		We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering? * Leeftijd		388		64.0%		218		36.0%		606		100.0%

		Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt? * Leeftijd		388		64.0%		218		36.0%		606		100.0%

		Welke informatie mist u op onze website? * Leeftijd		388		64.0%		218		36.0%		606		100.0%

		WhatsApp * Leeftijd		564		93.1%		42		6.9%		606		100.0%

		Chatfunctie * Leeftijd		564		93.1%		42		6.9%		606		100.0%

		Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn? * Leeftijd		564		93.1%		42		6.9%		606		100.0%

		Wat kunnen wij verbeteren aan onze communicatie op de Social media kanalen? * Leeftijd		98		16.2%		508		83.8%		606		100.0%

		Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken? * Leeftijd		504		83.2%		102		16.8%		606		100.0%

		Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast? En wilt u toelichten waarom u dat vindt? * Leeftijd		504		83.2%		102		16.8%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		175		28.9%		431		71.1%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		73		12.0%		533		88.0%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		206		34.0%		400		66.0%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		213		35.1%		393		64.9%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		155		25.6%		451		74.4%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		26		4.3%		580		95.7%		606		100.0%

		Leest u ons bewonersblad Woonvenster door? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Leest u ons bewonersblad Woonvenster door?		Altijd		7.1%		35.5%		39.7%		55.4%		74.7%		81.8%		65.8%

				Soms		71.4%		41.9%		44.1%		38.4%		23.1%		16.1%		28.2%

				Nooit		21.4%		22.6%		14.7%		4.5%		2.2%		1.0%		5.1%

				Ik ken het niet						1.5%		1.8%				1.0%		0.8%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Momenteel verschijnt ons bewonersblad drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Momenteel verschijnt ons bewonersblad drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie?		Goed		50.0%		75.0%		77.2%		69.5%		76.8%		77.1%		75.0%

				Mag minder		10.0%		8.3%		8.8%		9.5%		4.4%		3.7%		5.8%

				Mag vaker		40.0%		16.7%		14.0%		21.0%		18.8%		19.1%		19.1%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We hebben de lettergrootte in Woonvenster én onze brieven vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We hebben de lettergrootte in Woonvenster én onze brieven vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering?		Ja, dat is mij opgevallen. Dit vind ik ervan:		11.1%		13.0%		22.8%		31.4%		34.3%		34.4%		31.4%

				Nee, is mij niet opgevallen		88.9%		87.0%		77.2%		68.6%		65.7%		65.6%		68.6%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Ik lees het helemaal niet		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Ja, prima		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd										Total

						30 en jonger		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Nee, de teksten zijn veel te lang		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd				Total

						61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Nee, het woordgebruik is onnodig in gewikkeld		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Ik graag meer foto’s en illustraties ter verduidelijking		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd										Total

						31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Nee, anders namelijk:		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u?		Anders, namelijk:		8.3%				6.2%		7.1%		3.3%		2.7%		4.1%

				Neutraal		50.0%		43.3%		35.4%		45.5%		37.0%		38.3%		39.4%

				Afstandelijk		16.7%		10.0%		1.5%		2.7%		3.3%		1.6%		3.0%

				Betrokken		16.7%		20.0%		24.6%		16.1%		22.8%		25.5%		22.3%

				Betrouwbaar				20.0%		24.6%		21.4%		27.7%		27.1%		25.0%

				Verwarrend										0.5%		1.1%		0.5%

				Benaderbaar		8.3%		6.7%		7.7%		7.1%		5.4%		3.7%		5.6%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier?		E-mail		41.7%		33.3%		36.9%		35.7%		35.3%		33.0%		34.9%

				Brief		25.0%		20.0%		21.5%		22.3%		19.0%		32.4%		24.4%

				Beiden (afhankelijk van welke informatie)		33.3%		46.7%		41.5%		42.0%		45.7%		34.6%		40.8%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie?		Nee, omdat		8.3%		33.3%		26.2%		32.1%		23.2%		42.0%		31.5%

				Ja		91.7%		66.7%		73.8%		67.9%		76.8%		58.0%		68.5%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering?		Ja, dat is mij opgevallen. Dit vind ik ervan:				15.0%		10.4%		20.5%		22.4%		16.7%		18.0%

				Nee, is mij niet opgevallen		100.0%		85.0%		89.6%		79.5%		77.6%		83.3%		82.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt?		Nee, ik kan de informatie niet makkelijk vinden, omdat:				10.0%		18.8%		12.3%		6.0%		8.8%		9.5%

				Ja		100.0%		90.0%		81.3%		87.7%		94.0%		91.2%		90.5%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Welke informatie mist u op onze website? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Welke informatie mist u op onze website?		Ik mis:		9.1%		15.0%		22.9%		21.9%		12.7%		10.8%		15.2%

				Geen		90.9%		85.0%		77.1%		78.1%		87.3%		89.2%		84.8%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		WhatsApp * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		WhatsApp		Ja		66.7%		60.0%		48.4%		48.6%		45.1%		35.8%		44.5%

				Nee		33.3%		40.0%		51.6%		51.4%		54.9%		64.2%		55.5%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Chatfunctie * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Chatfunctie		Ja		75.0%		56.7%		54.7%		48.6%		38.3%		25.6%		39.9%

				Nee		25.0%		43.3%		45.3%		51.4%		61.7%		74.4%		60.1%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn?		Ja		50.0%		40.0%		23.4%		14.0%		16.0%		12.5%		17.4%

				Nee		50.0%		60.0%		76.6%		86.0%		84.0%		87.5%		82.6%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Wat kunnen wij verbeteren aan onze communicatie op de Social media kanalen? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Wat kunnen wij verbeteren aan onze communicatie op de Social media kanalen?		Ik heb de volgende verbeterpunten:		16.7%				6.7%				10.7%		4.5%		6.1%

				Weet ik niet / niks		83.3%		100.0%		93.3%		100.0%		89.3%		95.5%		93.9%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken?		Ja		27.3%		25.0%		28.1%		26.0%		21.8%		16.3%		22.0%

				Nee		72.7%		75.0%		71.9%		74.0%		78.2%		83.7%		78.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast? En wilt u toelichten waarom u dat vindt? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast? En wilt u toelichten waarom u dat vindt?		Toelichting:		18.2%				8.8%		9.4%		7.3%		8.8%		8.1%

				Ik sta hier positief tegenover		72.7%		57.1%		40.4%		39.6%		45.5%		42.2%		44.0%

				Ik sta hier neutraal tegenover		9.1%		35.7%		42.1%		41.7%		45.5%		45.6%		43.1%

				Ik sta hier negatief tegenover				7.1%		8.8%		9.4%		1.8%		3.4%		4.8%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Geen behoefte aan		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Afrekening servicekosten		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Renovatie		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Energie besparing verwijzen naar installatie		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Zelf klussen		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Iets anders, namelijk:		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%



Leest u ons bewonersblad Woonvenster door?





Altijd	Soms	Nooit	Ik ken het niet	0.65676567656765672	0.28217821782178215	5.2805280528052806E-2	8.2508250825082501E-3	



Zou u een WhatsApp- of chatfunctie handig vinden op de website?





WhatsApp	Chatfunctie	0.44	0.4	

WhatsApp	Chatfunctie	0.5600000	0000000005	0.6	







Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn?





Ja	Nee	0.17636684303350969	0.8236331569664902	



Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken?





Ja	Nee	0.22090729783037474	0.77909270216962523	



Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast?





Ik sta hier positief tegenover	Ik sta hier neutraal tegenover	Ik sta hier negatief tegenover	0.47956989247311826	0.46881720430107526	5.1612903225806452E-2	



Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)





Geen behoefte aan	Iets anders, namelijk:	Afrekening 	servicekosten	Zelf klussen	Renovatie	Energie besparing verwijzen naar installatie	0.34714003944773175	5.128205128205128E-2	0.14792899408284024	0.3057199211045365	0.40828402366863903	0.42209072978303747	





Momenteel verschijnt ons bewonersblad drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie?





Goed	Mag minder	Mag vaker	0.74779541446208109	5.8201058201058198E-2	0.19400352733686066	





We hebben de lettergrootte in Woonvenster én onze brieven vergroot. Is dit u opgevallen? 





Ja, dat is mij opgevallen	Nee, is mij niet opgevallen	0.31438721136767317	0.68561278863232678	



Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)





Ik lees het helemaal niet	Nee, anders namelijk:	Nee, het woordgebruik is onnodig in gewikk	eld	Nee, de teksten zijn veel te lang	Ik graag meer foto’s en illustraties ter verduidelijking	Ja, prima	2.6402640264026403E-2	3.6303630363036306E-2	8.2508250825082501E-3	0.02	3.9603960396039604E-2	0.9	





Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u?





Verwarrend	Afstandelijk	Anders, namelijk:	Benaderbaar	Betrokken	Betrouwbaar	Neutraal	5.0505050505050509E-3	3.1986531986531987E-2	4.0404040404040407E-2	5.5555555555555552E-2	0.22222222222222221	0.24915824915824916	0.39562289562289554	





Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier?





E-mail	Brief	Beiden (afhankelijk van welke informatie)	0.35016835016835018	0.24242424242424243	0.40740740740740738	



Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie?





Nee	Ja	0.31462585034013607	0.68537414965986398	



We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen?





Ja, dat is mij opgevallen	Nee, is mij niet opgevallen	0.18205128205128204	0.81794871794871793	



Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt?





Nee, i	k kan de informatie niet makkelijk vinden	Ja	9.4871794871794868E-2	0.90512820512820513	





Blad1

		Als brief  verstuurd wordt met bv netjes houden rondom huis ook daarna op terug komen. Nu krijgen mensen een brief en daarna wordt er niets meer mee gedaan

		Als er belangrijk nieuws is op  de website dan een link sturen naar emailadres bewoners.   Btw:qua onderhoud hoor ik wel regelmatig klachten

		Als er een vraag is gesteld in bijv direct regelen moet ik na 6weken smeken om een antwoord. Zeer slecht

		Als ik iets meld bij het buurtteam zou ik graag een terugkoppeling willen of het is opgelost of niet, in mijn geval van Mark de Koning. Gaat erg moeizaam met hem

		aub. alle informatie per brief in de bus.

		Behandel bewoners niet als kleine kinderen

		Beloftes nakomen

		Betere communicatie personeel en bewoners ook fotos schade zorgvuldiger mee om gaan

		Bewonersblad: maak een pagina per gemeente en een algemene.

		Bij mijn laatste klacht heb ik twee keer moeten vragen om actie en nog steeds is de klacht niet opgelost, erger nog, ik hoor gewoon helemaal niets meer.

		Bij werkzaamheden in de buurt graag alle bewoners informeren ipv alleen de bewoners waar werkzaamheden gedaan worden ivm met geluidsoverlast ( vervanging badkamers en toiletten afgelopen jaar)    Graag duidelijk antwoorden als men een vraag/bercht stuurt via de website en deze niet zomaar afsluiten zonder antwoordt. Zou ook fijn zijn als er contact wordt gezocht bij klachten.

		Blijf MIND en stop ivm de RVS de huurverhoging per 01.07.2022

		Blijf schriftelijk contact houden met bewoners. We worden allemaal wat ouder en snappen niet altijd de computer

		Brieven waarop met antwoordenveloppe moet worden gereageerd zoals onlangs inzake zonnepanelen vind ik niet handig. Tegenwoordig haast geen brievenbus in de buurt. Dit soort brieven kunnen beter per e-mail worden gestuurd zodat digitaal kan worden geantwoord

		Checken op taalfouten

		Concreet houden en een online of live bijeenkomst organiseren

		Concrete informatie graag

		Controleer vaker of mensen met Hedera die rotzooi, één grote luizenkwekerij, wel kort genoeg houden in plaats dat het bij mijn de tuinkast groeit en ik mijn kussens kan weggooien.

		Dat als je wat aan geeft dat stuk aan het gaan is , en je wilt waarschuwen dit opgepakt wordt.\En je een goed en fatsoenlijk antwoord krijgt. Communicatie is bij u bedrijf een moeilijk punt.

		De afhandeling van “ tickets” kan beter.

		De communicatie is over het algemeen goed, het zal beslist wel eens fout lopen maar vaak komt dat van twee kanten

		De tijd nemen als er iets is.

		Directere communicatie  Afspraken op tijdstippen ipv tussen 8-13 u of 13-17u

		Dit is marketing geen communicatie.

		Doelgericht. Met actie of interactie tot gevolg.

		Doorgaan op de ingeslagen weg zoals verbeteren van de toegankelijkheid en feedback vragen.

		Duidelijke antwoorden op klachten/meldingen m.b.t overlast vd buren.  Terugkoppeling vd acties die zijn ondernomen, zoals de wijkagent etc....

		Duidelijkere en volledige informatie

		Duidelijkheid

		Een terugkoppeling van iet, zou fijn zijn. Als je bijvoorbeeld ergens een melding van hebt gedaan en wooncompagnie heeft hier actie in ondernomen, zou het fijn zijn als je hier ook wat van hoort.

		Een voorbeeld , het Buurtplein werd gerenoveerd. Prachtig mooi maar onze 5 parkeerplaatsen werden volgebouwd met keten. Daar wer niets aan ons verteld . Veel te lang geduurd.

		Er is bij mijn woning meerdere keren een renovatie, aanpassing gemeld die achteraf niet doorging.  Daar heb ik geen informatie over gekregen.   Dus je krijgt dan een aannemer in huis en verwacht meer info over de  renovatie en dan komt er geen info.   Dat is zeer frustrerend aangezien je dan weer jaren moet wachten tot je weer aan de beurt bent.   Graag duidelijker communiceren, ook als het niet lukt om dingen uit te voeren zoals gepland.

		gebruik niet van die stinkende inkt voor het krantje, ruikt echt chemisch

		gewoon,ouderwets een brief over belangrijke zaken.Filmpjes zijn leuk voor de makers.vooral blijven doen! brief per email is prima .veel plezier met de woonkrant en videoproduktie.Scheelt personeel concludeer ik.

		Graag een duidelijke uitleg wat er precies staat te gebeuren zou veel helpen voor veel mensen want soms is het niet geheel duidelijk wat er gaat gebeuren, bv als het om een reparatie cq vervanging gaat. Zoals bij mij onlangs de schrobput dicht gemaakt werd. Voor mij was t niet duidelijk wat er gedaan zou worden maar voor de uitvoerder ook niet.Die moest een belletje plegen om te vragen wat de bedoeling was.

		Het leesvenster ruikt verschrikkelijk. Weet niet of dit aan het papier of aan de inkt ligt….🥴

		Het stoort mij dat er informatie staat op sociaal media. Er zijn nog steeds mensen zonder computer. Sociaal media kan je beter mijden

		Het woonvenster is prachtig en informatief, maar mag wat mij betreft wel op wat minder dik en luxe papier gedrukt worden. Zeker als het meer als 3 x per jaar uitkomt. Scheelt in kosten en voor milieu

		Het zou fijn zijn als het allemaal iets persoonlijker wordt en werknemers hun naam vermelden bij correspondentie. Dit gebeurt namelijk niet altijd en is het lasteig te achterhalen welke persoon wat regelt.

		Het zou wel wat minder zakelijk kunnen.

		Hoe het er voor staat met aanpassen van de huizen aan het gasvrij worden

		Hou het duidelijk ook voor de anders talig Nederlandse huurders belangrijk niet te veel moeilijke woorden

		hou t taalgebruik simpel.gelukkig doen jullie dat al heel goed in mijn ogen.

		Hou vooral rekening met ouderen waar sociale media niet altijd is ingeburgerd.

		ik ga er van uit dat u uw best doet om een goede heldere duidelijke brief, email etc. te maken.  Even vreemde ogen laten kijken kan nooit kwaad.

		Ik heb eigenlijk geen tips... Wat mij wel opvalt is dat als je soms belt met Wooncompanie : het scheelt wie je aan de telefoon hebt, de 1 heel meelevend - de ander toch minder geïnteresseerd.... Verder alles oke !!

		Ik verwonder mij telkens als huurder met evt vragen ik antwoord krijg maar nooit daadwerkelijke feedback

		Ik vind het contact aan de telefoon vaak stug en niet heel vriendelijk Je krijgt soms het gevoel niet serieus genomen te worden. Dit maakt de drempel om dan in contact te komen hoog en dat is jammer.

		Ik zou graag media ondertiteling omdat ik doof ben.

		In het Engels misschien?

		Ja alleen als het belangrijk is

		Ja, antwoorden op hun tel, kontaktform. Of brief Ben zeer ontstemd hierover

		Ja, bijvoorbeeld de rookmelders, monteur is langs geweest, ik was niet thuis, er staat een tel.nr. maar deze man is of in gesprek of belt niet terug als je iets inspreekt, heel vervelend

		Ja, blijf dit doen er zijn oudere die geen computer / tablet of smartphone hebben en die mogen niet in een zwart gat vallen als het gaat om communicatie.

		Ja, wel mee door blijven gaan ook al maak ik er zelf geen gebruik van. Ik lees de brieven  wel altijd snel even door .  Niet alles digitaal dat is niet voor iedereen goed. Mijn ouders bijvoorbeeld hebben geen eens een computer of smartphone en die zijn vast niet de enige

		Laat ook iets weten als het niet doorgaat wat u aankondigt. Heb nog een brief van meer dan jaar terug waarin u aangeeft rookmelders te gaan plaatsen. Nooit gebeurd.

		Mag wel wat vriendelijker en respectvoller met ruimte voor direct contact (mondeling). Buurtteam nogal onzichtbaar in realiteit.  Tot slot: Graag ook enquête over mondelinge communicatie.

		meer informatie wat betreft verbetering aan de woning, tijd enz., bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen, wanneer enz.

		Meer inlevingsvermogen vermogen bij sommige klachten

		Meer telefonisch of persoonlijke contact mogelijkheden erbij vermelden. Een brief is soms onvolledig. En vragen kunnen stellen is fijn.

		meer terugkoppelen bij melden van klachten

		Meer uitgebreide informatie en verwijzing naar instanties of hoe en met wie je contact moet zoeken voor wat

		Misschien niet alleen in het Nederlands,wij hebben in Edam mensen uit Syrie, Somalie en Marokko

		Nog nooit een woonconsulenten of iets in die trant gezien de afgelopen 6 jaar

		om papier te sparen, digitaal op de site.

		Op iedere vraag een eerlijk antwoord.

		Rekening houden met de leeftijd voor wie de communicatie geldt

		Ruim van te voren per brief aangeven als er iets is of gaat gebeuren aan het huis enz. Wat ik al aangaf misschien leuk om elke keer een wijk onder de loep te nemen en erover te vertellen. Zo maak je de bewoners kennis met de verschillende wijken in de verschillende plaatsen.

		Schriftelijk is oke

		Snellere communicatie

		Toch het liefst digitaal met een herinnering op de mail, scheelt weer een boom :)

		Vaker doen als er werkzaamheden zijn of reparaties. Maar ook als er wat besproken is met Wooncompagnie. Dit kan ook per mail.

		venster blad is zonde van jullie geld. ik lees het niet. blader het door maar het gaat altijd over algemene zaken die mij niet interesseren of gebieden waar ik niet woon en dus geen interesse in heb.

		Voor ouderen boven de 75.......liever schriftelijk

		Vriendelijke toon, zich kunnen verplaatsten in mensen met weinig geld die niet eens een service abonnement zich kunnen veroorloven en met zeer veel moeite de huur betalen die elk jaar omhoog gaat!!!

		Wees eerlijk, praktisch en compleet. Huurders zijn ook mensen.

		Weinig persoonlijke communicatie

		Weten wat de situatie van het betreffende wooncomplex is.

		Woonaanbiedingen per post aangereikt!  Ik sta al zolang ingeschreven en heb een goed eengezinswoning huis in te leveren!

		Zorg dat mensen kunnen inloggen ook zonder idin, niet iedereen doet telebankieren







Tips
gebruik niet van die stinkende inkt voor het krantje, ruikt echt chemisch
gewoon,ouderwets een brief over belangrijke zaken.Filmpjes zijn leuk voor de makers.vooral blijven doen! brief per email is prima .veel plezier met de woonkrant en videoproduktie.Scheelt personeel concludeer ik.
Graag een duidelijke uitleg wat er precies staat te gebeuren zou veel helpen voor veel mensen want soms is het niet geheel duidelijk wat er gaat gebeuren, bv als het om een reparatie cq vervanging gaat. Zoals bij mij onlangs de schrobput dicht gemaakt werd. Voor mij was t 
niet duidelijk wat er gedaan zou worden maar voor de uitvoerder ook niet.Die moest een belletje plegen om te vragen wat de bedoeling was.
Het leesvenster ruikt verschrikkelijk. Weet niet of dit aan het papier of aan de inkt ligt….🥴🥴
Het stoort mij dat er informatie staat op sociaal media. Er zijn nog steeds mensen zonder computer. Sociaal media kan je beter mijden
Het woonvenster is prachtig en informatief, maar mag wat mij betreft wel op wat minder dik en luxe papier gedrukt worden. Zeker als het meer als 3 x per jaar uitkomt. Scheelt in kosten en voor milieu
Het zou fijn zijn als het allemaal iets persoonlijker wordt en werknemers hun naam vermelden bij correspondentie. Dit gebeurt namelijk niet altijd en is het lasteig te achterhalen welke persoon wat regelt.
Het zou wel wat minder zakelijk kunnen.
Hoe het er voor staat met aanpassen van de huizen aan het gasvrij worden
Hou het duidelijk ook voor de anders talig Nederlandse huurders belangrijk niet te veel moeilijke woorden
hou t taalgebruik simpel.gelukkig doen jullie dat al heel goed in mijn ogen.
Hou vooral rekening met ouderen waar sociale media niet altijd is ingeburgerd.
ik ga er van uit dat u uw best doet om een goede heldere duidelijke brief, email etc. te maken.  Even vreemde ogen laten kijken kan nooit kwaad.
Ik heb eigenlijk geen tips... Wat mij wel opvalt is dat als je soms belt met Wooncompanie : het scheelt wie je aan de telefoon hebt, de 1 heel meelevend - de ander toch minder geïnteresseerd.... Verder alles oke !!
Ik verwonder mij telkens als huurder met evt vragen ik antwoord krijg maar nooit daadwerkelijke feedback
Ik vind het contact aan de telefoon vaak stug en niet heel vriendelijk Je krijgt soms het gevoel niet serieus genomen te worden. Dit maakt de drempel om dan in contact te komen hoog en dat is jammer.
Ik zou graag media ondertiteling omdat ik doof ben.
In het Engels misschien?
Ja alleen als het belangrijk is
Ja, antwoorden op hun tel, kontaktform. Of brief Ben zeer ontstemd hierover
Ja, bijvoorbeeld de rookmelders, monteur is langs geweest, ik was niet thuis, er staat een tel.nr. maar deze man is of in gesprek of belt niet terug als je iets inspreekt, heel vervelend
Ja, blijf dit doen er zijn oudere die geen computer / tablet of smartphone hebben en die mogen niet in een zwart gat vallen als het gaat om communicatie.
Ja, wel mee door blijven gaan ook al maak ik er zelf geen gebruik van. Ik lees de brieven  wel altijd snel even door .  Niet alles digitaal dat is niet voor iedereen goed. Mijn ouders bijvoorbeeld hebben geen eens een computer of smartphone en die zijn vast niet de enige
Laat ook iets weten als het niet doorgaat wat u aankondigt. Heb nog een brief van meer dan jaar terug waarin u aangeeft rookmelders te gaan plaatsen. Nooit gebeurd.
Mag wel wat vriendelijker en respectvoller met ruimte voor direct contact (mondeling). Buurtteam nogal onzichtbaar in realiteit.  Tot slot: Graag ook enquête over mondelinge communicatie.
meer informatie wat betreft verbetering aan de woning, tijd enz., bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen, wanneer enz.
Meer inlevingsvermogen vermogen bij sommige klachten
Meer telefonisch of persoonlijke contact mogelijkheden erbij vermelden. Een brief is soms onvolledig. En vragen kunnen stellen is fijn.
meer terugkoppelen bij melden van klachten
Meer uitgebreide informatie en verwijzing naar instanties of hoe en met wie je contact moet zoeken voor wat
Misschien niet alleen in het Nederlands,wij hebben in Edam mensen uit Syrie, Somalie en Marokko
Nog nooit een woonconsulenten of iets in die trant gezien de afgelopen 6 jaar
om papier te sparen, digitaal op de site.
Op iedere vraag een eerlijk antwoord.
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		Frequency Table

		Leest u ons bewonersblad Woonvenster door?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Altijd		398		65.7		6568%		65.7		66%

				Soms		171		28.2		2822%		93.9		28%

				Nooit		32		5.3		528%		99.2		5%

				Ik ken het niet		5		0.8		83%		100.0		1%

				Total		606		100.0		100.0

		Momenteel verschijnt ons bewonersblad drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Goed		424		70.0		7478%		74.8		75%

				Mag minder		33		5.4		582%		80.6		6%

				Mag vaker		110		18.2		1940%		100.0		19%

				Total		567		93.6		100.0

		Missing		System		39		6.4

		Total				606		100.0

		Hoe vaak per jaar ziet u ons bewonersblad het liefst verschijnen? (vul een getal in)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				464		76.6		76.6		76.6

				0		8		1.3		1.3		77.9

				1		14		2.3		2.3		80.2

				10		1		0.2		0.2		80.4		1%

				12		14		2.3		2.3		82.7		13%

				2		11		1.8		1.8		84.5

				4		34		5.6		5.6		90.1		31%

				5		11		1.8		1.8		91.9		10%

				6		49		8.1		8.1		100.0		45%

				Total		606		100.0		100.0

		We hebben de lettergrootte in Woonvenster én onze brieven vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja, dat is mij opgevallen		177		29.2		3144%		31.4		31%

				Nee, is mij niet opgevallen		386		63.7		6856%		100.0		69%

				Total		563		92.9		100.0

		Missing		System		43		7.1

		Total				606		100.0

		Ja, dat is mij opgevallen. Dit vind ik ervan:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				429		70.8		70.8		70.8

				👍		1		0.2		0.2		71.0

				Als grafisch vormgever vond ik het corps al zeer klein, zeker voor de ouderen. Het nieuwe Woonvenster is stukken beter. De vormgeving is ook fris en duidelijk. Complimenten.		1		0.2		0.2		71.1

				Als oudere 83 jaar is het erg prettig als de letters wat groter zijn.		1		0.2		0.2		71.3

				Ben zelf bril dragend dus heb er niet zo'n voordeel van een grotere letter echter is het voor andere oudere, die slecht ziende zijn, een geweldige oplossing		1		0.2		0.2		71.5

				beter		1		0.2		0.2		71.6

				Beter		4		0.7		0.7		72.3

				beter en ook minder kleuren, dat is vermoeiend en onnodig bij het lezen. Het papier mag wel wat dunner i.v.m. milieu.		1		0.2		0.2		72.4

				Beter leesbaar		1		0.2		0.2		72.6

				beter voor de ouderen mensen		1		0.2		0.2		72.8

				Beter voor ouderen en slechtzienden.		1		0.2		0.2		72.9

				dat is misschien beter om te lezen, maar het blad wordt er niet interessanter door		1		0.2		0.2		73.1

				Dat is prettig		1		0.2		0.2		73.3

				Dat is prima, ik heb er geen probleem mee		1		0.2		0.2		73.4

				Dat is voor mij persoonlijk prettig het leest wat rustiger.		1		0.2		0.2		73.6

				Dat vind ik een geweldige vooruitgang.		1		0.2		0.2		73.8

				Dat vind ik goed omdat de tekst nu goed leesbaar is.		1		0.2		0.2		73.9

				Duidelijk		2		0.3		0.3		74.3

				duidelijk en goed leesbaar		1		0.2		0.2		74.4

				duidelijker		1		0.2		0.2		74.6

				Duidelijker		2		0.3		0.3		74.9

				Een goede keus.		1		0.2		0.2		75.1

				en dat is goed voor de ouderen en slechtzienden.		1		0.2		0.2		75.2

				Erg goed		1		0.2		0.2		75.4

				erg prettig		1		0.2		0.2		75.6

				Erg prettig		1		0.2		0.2		75.7

				Erg prettig,top		1		0.2		0.2		75.9

				Fijn		1		0.2		0.2		76.1

				fijn om te lezen		1		0.2		0.2		76.2

				Gaat		1		0.2		0.2		76.4

				Gemakkelijker daardoor lees ik meer artikelen.		1		0.2		0.2		76.6

				Gemakkelijker leesbaar		1		0.2		0.2		76.7

				Geweldig voor mij, omdat ik een dagje ouder......		1		0.2		0.2		76.9

				goed		4		0.7		0.7		77.6

				Goed		4		0.7		0.7		78.2

				GOED		1		0.2		0.2		78.4

				Goed en beter		1		0.2		0.2		78.5

				Goed leesbaar		3		0.5		0.5		79.0

				Goed leesbaar en leest prettiger		1		0.2		0.2		79.2

				Goed leesbaar.		1		0.2		0.2		79.4

				Goed om rekening te houden met zoveel mogelijk huurders/lezers.		1		0.2		0.2		79.5

				Goed te lezen		1		0.2		0.2		79.7

				Goed voor slechtziende		1		0.2		0.2		79.9

				Goede zet .		1		0.2		0.2		80.0

				Handig, maakt het beter leesbaar.		1		0.2		0.2		80.2

				Handiger beter leesbaar.		1		0.2		0.2		80.4

				Heel fijn		3		0.5		0.5		80.9

				Heel fijn kan door iedereen gelezen worden qua lettergrootte		1		0.2		0.2		81.0

				Heel fijn.		1		0.2		0.2		81.2

				Heel goed		2		0.3		0.3		81.5

				Heel goed leesbaar		1		0.2		0.2		81.7

				Heel handig		1		0.2		0.2		81.8

				Helemaal goed , ben er blij mee.		1		0.2		0.2		82.0

				het is beter leesbaar		1		0.2		0.2		82.2

				Het is fijner lezen .		1		0.2		0.2		82.3

				Het is héél goed voor oudere mensen en slecht zienden!		1		0.2		0.2		82.5

				het leest prettig, en voor de oudere huurders zal het een uitkomst zijn om het te kunnen lezen		1		0.2		0.2		82.7

				Hoeft niet voor mij, maar kan handig zijn voor minderzienden.		1		0.2		0.2		82.8

				Ik lees met 1 oog. Dus grotere letters zijn voor mij prettiger.		1		0.2		0.2		83.0

				Ik vind het fijner. Kost misschien wel war meer papier.		1		0.2		0.2		83.2

				Ik vind het heel goed leesbaar en erg overzichtelijk		1		0.2		0.2		83.3

				Ik vind het prettiger lezen. (Maar mijn ogen zijn in de loop der tijd achteruit gegaan-haha)  Voelt wel een beetje als formaat krant.		1		0.2		0.2		83.5

				Ik vind het prima, zo wordt er ook rekening gehouden met mensen met slecht zicht.		1		0.2		0.2		83.7

				is duidelijke, maar vraag me af of er nu minder tekst/artikelen in komen		1		0.2		0.2		83.8

				Is een prima besluit geweest.		1		0.2		0.2		84.0

				is goed te lezen		1		0.2		0.2		84.2

				Is noodzakelijk voor mensen die visueel problemen hebben maar ook voor mensen die woord/lees blindheid hebben e.e.a. volgens VN Verdrag Handicap noodzaak		1		0.2		0.2		84.3

				Is prettig goed te lezen		1		0.2		0.2		84.5

				Is prima voor veel ouderen volgens mij		1		0.2		0.2		84.7

				Is prima zo		1		0.2		0.2		84.8

				Is wel beter voor de mensen met minder zicht		1		0.2		0.2		85.0

				ja dat is voor ons die niet zo goed alles meer zien een uitkomst.		1		0.2		0.2		85.1

				Ja idd opgevallen, maar met mijn leesbril op kon ik ook wel lezen.		1		0.2		0.2		85.3

				Kan alleen maar goed zijn		1		0.2		0.2		85.5

				kan ik het beter lezen		1		0.2		0.2		85.6

				Leest beter		1		0.2		0.2		85.8

				Leest fijner.		1		0.2		0.2		86.0

				leest goed		1		0.2		0.2		86.1

				Leest heel prettig		1		0.2		0.2		86.3

				Leest makkelijk		1		0.2		0.2		86.5

				Leest prettiger		1		0.2		0.2		86.6

				Leest vooral in de brieven duidelijker		1		0.2		0.2		86.8

				Maakt het overzichtelijk		1		0.2		0.2		87.0

				Maakt mij niet zoveel uit maar voor ouderen en slechtziende is dit ideaal.		1		0.2		0.2		87.1

				Makeler te lezen.		1		0.2		0.2		87.3

				ok		1		0.2		0.2		87.5

				Oke		1		0.2		0.2		87.6

				Overzichtelijk en duidelijk		1		0.2		0.2		87.8

				prettig		1		0.2		0.2		88.0

				Prettig		3		0.5		0.5		88.4

				Prettig voor mijn ouder wordende ogen		1		0.2		0.2		88.6

				Prettige		1		0.2		0.2		88.8

				prima		5		0.8		0.8		89.6

				Prima		23		3.8		3.8		93.4

				Prima , voor ouderen		1		0.2		0.2		93.6

				Prima formaat		1		0.2		0.2		93.7

				Prima mijn ogen zijn niet zo goed meer dus als de letters te klein zijn lees ik het al vrij snel niet meer		1		0.2		0.2		93.9

				Prima veel beter		1		0.2		0.2		94.1

				prima verbetering		1		0.2		0.2		94.2

				Prima verbetering.		1		0.2		0.2		94.4

				Prima voor mensen die de kleine letters niet meer kunnen lezen		1		0.2		0.2		94.6

				Prima voor ouderen en brildragenden.		1		0.2		0.2		94.7

				Prima, is het boor deeesten goed leesbaar👍		1		0.2		0.2		94.9

				Prima, maar voor mij niet nodig.		1		0.2		0.2		95.0

				Prima!		2		0.3		0.3		95.4

				Prima.		4		0.7		0.7		96.0

				Prima.Ik denk dat daardoor oudere mensen het beter gaan lezen,dus meer interesse.		1		0.2		0.2		96.2

				Sowieso iets grotere letter is (voor mij) beter.		1		0.2		0.2		96.4

				Stuk beter		1		0.2		0.2		96.5

				Super voor de leesbaarheid		1		0.2		0.2		96.7

				top		2		0.3		0.3		97.0

				Top		2		0.3		0.3		97.4

				Uitstekend		1		0.2		0.2		97.5

				Uitstekend ! Ook voor ouderen goed te lezen en in dit geval, de lettergrootte verhoogd de leesbaarheid.		1		0.2		0.2		97.7

				Verbetering omdat mijn ogen slechter worden		1		0.2		0.2		97.9

				Verbetering: meer leesplezier!		1		0.2		0.2		98.0

				Vind ik zeer prettig.		1		0.2		0.2		98.2

				Voor de ouderen is het beter te lezen		1		0.2		0.2		98.3

				voor mensen van mijn leeftijd  is dat wel prettig		1		0.2		0.2		98.5

				Voor mij beter		1		0.2		0.2		98.7

				Voor mij hoefde dit niet.		1		0.2		0.2		98.8

				Voor mij nietnodig maar misschien voor andere mensen wel		1		0.2		0.2		99.0

				Voor mij persoonlijk niet belangrijk. Zie alles nog prima		1		0.2		0.2		99.2

				Voor oudere makkelijker te lezen .		1		0.2		0.2		99.3

				Voor ouderen ideaal		1		0.2		0.2		99.5

				We worden allemaal een dagje ouder dus het lezen gaat wat achteruit		1		0.2		0.2		99.7

				ziet er goed		1		0.2		0.2		99.8

				Ziet er goed uit.		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ik lees het helemaal niet		16		2.6		100.0		100.0

		Missing		System		590		97.4

		Total				606		100.0



		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja, prima		534		88.1		100.0		100.0

		Missing		System		72		11.9

		Total				606		100.0

																		Ik lees het helemaal niet		264%		3%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)																Nee, anders namelijk:		363%		4%

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Nee, het woordgebruik is onnodig in gewikkeld		83%		1%

		Valid		Nee, de teksten zijn veel te lang		9		1.5		100.0		100.0						Nee, de teksten zijn veel te lang		149%		2%

		Missing		System		597		98.5										Ik graag meer foto’s en illustraties ter verduidelijking		396%		4%

		Total				606		100.0										Ja, prima		8812%		90%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Nee, het woordgebruik is onnodig in gewikkeld		5		0.8		100.0		100.0

		Missing		System		601		99.2

		Total				606		100.0

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ik graag meer foto’s en illustraties ter verduidelijking		24		4.0		100.0		100.0

		Missing		System		582		96.0

		Total				606		100.0

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Nee, anders namelijk:		22		3.6		100.0		100.0

		Missing		System		584		96.4

		Total				606		100.0

		Other (please specify)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				584		96.4		96.4		96.4

				alle vbrieven en communicatie middelen moeten begrijpelijke informatie bevatten, ook volgens VN Verdrag Handicap		1		0.2		0.2		96.5

				Alleen de succesverhalen plus nogal aangedikt		1		0.2		0.2		96.7

				Als onderhoud door een derde partij wordt gedaan misschien handig omdat altijd aan te kondigen via een brief van Wooncompagnie ipv communicatie vanuit derde partij zelf.		1		0.2		0.2		96.9

				De jaarlijkse afrekening van het koude water is niet zo duidelijk		1		0.2		0.2		97.0

				Geen toevoeging		1		0.2		0.2		97.2

				Het gaat om de inhoud, en concrete verbeteringen.		1		0.2		0.2		97.4

				Ik haat reclame		1		0.2		0.2		97.5

				Ik krijg meestal geen brieven/folders,  ik krijg van bedrijven een brief die door de WC zijn gecontracteerd voor een klus.		1		0.2		0.2		97.7

				Ik lees het bijna nooit		1		0.2		0.2		97.9

				ik mis meer informatie, het gaat meestal over niet echt relevante informatie.bijvoorbeeld hele column over een bewoner, en over hoe goed de buurt is, dan ben je nog niet in de voormalige zeevang geweest, wordt hele maal verkloot door volendammers. maar nooit lees ik iets over nieuwbouw door de wooncompgnie, er zijn schreeuwend woning te kort voor huurders, ik kan me de afgelopen 10 jaar niet herinneren dat er in oosthuizen huur woningen bij gekomen zijn, en als ze dat zijn, worden er gelijk importlingen in gedouwd.		1		0.2		0.2		98.0

				Informatie is regelmatig niet compleet. Planning van werkzaamheden is te beperkt. Sommige werkzaamheden hoor je bij toeval, wanneer je met de werklieden praat.		1		0.2		0.2		98.2

				Lees niet over plannen zonnepanelen en toekomstige ontwikkelingen		1		0.2		0.2		98.3

				soms blijf ik wel eens met vragen zitten, bijv. bij het aankondigen van onderhoud over wie er wanneer contact op neemt. Maar dat is al weer even geleden.		1		0.2		0.2		98.5

				Soms wel duidelijk soms niet		1		0.2		0.2		98.7

				Vaak te overdreven pretentieus...		1		0.2		0.2		98.8

				Vind het te rommelig is niet overzichtelijk		1		0.2		0.2		99.0

				Vorige maand een aankondigingsbrief over schilderen en nieuwe ramen. Er lijkt geen vervolg.  Verwarring.		1		0.2		0.2		99.2

				Wat het belangrijk is en vervolgstappen ontbreken meestal		1		0.2		0.2		99.3

				Wel duidelijk, maar uitvoerders vs		1		0.2		0.2		99.5

				Wel wat vaker over de regio		1		0.2		0.2		99.7

				Woco, lijkt vaak niet op de hoogte van de werkelijke woonsituatie.		1		0.2		0.2		99.8

				zijn prima duidelijk, maar ik zie het alleen als promotie materiaal voor jullie zelf.		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Anders, namelijk:		24		4.0		404%		4.0		4%				Verwarrend		1%

				Neutraal		235		38.8		3956%		43.6		40%				Afstandelijk		3%

				Afstandelijk		19		3.1		320%		46.8		3%				Anders, namelijk:		4%

				Betrokken		132		21.8		2222%		69.0		22%				Benaderbaar		6%

				Betrouwbaar		148		24.4		2492%		93.9		25%				Betrokken		22%

				Verwarrend		3		0.5		51%		94.4		1%				Betrouwbaar		25%

				Benaderbaar		33		5.4		556%		100.0		6%				Neutraal		40%

				Total		594		98.0		100.0

		Missing		System		12		2.0

		Total				606		100.0

		Anders, namelijk:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				582		96.0		96.0		96.0

				Afstandelijk en onbenaderbaar		1		0.2		0.2		96.2

				Ben bang om die te ontvangen en open te doen. Heel vaak slecht nieuws en veel gedoe...		1		0.2		0.2		96.4

				bevoogdend en afstandelijk		1		0.2		0.2		96.5

				Dit bericht staat in mijn spam		1		0.2		0.2		96.7

				Duidelijk		2		0.3		0.3		97.0

				Heel verschillend.van slecht naar zeer goed		1		0.2		0.2		97.2

				Het verschilt; hangt af waar het over gaat. De ene keer geeft het me een betrokken gevoel en de andere keer afstandelijk of anders.		1		0.2		0.2		97.4

				Ik krijg geen antwoord op telefoon, kontaktform of brief dus kan hier niet op antwoorden		1		0.2		0.2		97.5

				Ik ontvang het digitaal, het is soms onduidelijk waar het over gaat. Misschien de kop aanpassen.		1		0.2		0.2		97.7

				Na goed lezen meestal helder. Het is weleens afwachten hoe bv. Een groot onderhoud precies verloopt		1		0.2		0.2		97.9

				Nieuwsgierig		1		0.2		0.2		98.0

				noodzakelijk voor verhuurder, moet betrouwbaar zijn		1		0.2		0.2		98.2

				o jee gevoel		1		0.2		0.2		98.3

				Onhandig, via website te bekijken. Waarom niet via mail sturen?		1		0.2		0.2		98.5

				Onrustig gevoel		1		0.2		0.2		98.7

				Prima		1		0.2		0.2		98.8

				Schrik altijd als ik de brief zie. maar de inhoud valt altijd mee		1		0.2		0.2		99.0

				Soms fijn, Soms ook niet fijn!		1		0.2		0.2		99.2

				tuttig		1		0.2		0.2		99.3

				Veel tekst, graag too the point		1		0.2		0.2		99.5

				wij zijn blij met alle communicatie het is soms heel karig		1		0.2		0.2		99.7

				Zakelijk		2		0.3		0.3		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		E-mail		208		34.3		3502%		35.0		35%

				Brief		144		23.8		2424%		59.3		24%

				Beiden (afhankelijk van welke informatie)		242		39.9		4074%		100.0		41%

				Total		594		98.0		100.0

		Missing		System		12		2.0

		Total				606		100.0

		Welke informatie ontvangt u liefst op papier?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				369		60.9		60.9		60.9

				???		1		0.2		0.2		61.1

				Aanpassing huur/-verhoging  Werkzaamheden in en om het pand		1		0.2		0.2		61.2

				Aanpassingen van huur of onderzoek n.a.v een vraag mijnerzijds.		1		0.2		0.2		61.4

				Afspraken, wijzigingen in prijs eventuele aanpassingen aan woningen		1		0.2		0.2		61.6

				Algemene info		1		0.2		0.2		61.7

				algemene informatie		1		0.2		0.2		61.9

				Algemene informatie		4		0.7		0.7		62.5

				Algemene zaken		1		0.2		0.2		62.7

				Alle		1		0.2		0.2		62.9

				Alle informatie.		1		0.2		0.2		63.0

				alles		1		0.2		0.2		63.2

				Alles		4		0.7		0.7		63.9

				Alles wat informatie van waarde bevat		1		0.2		0.2		64.0

				Alles wat met geld te maken heeft en wijziging betreffende de woning		1		0.2		0.2		64.2

				Alles,dan hoef ik niets te printen en kan ik het zo bewaren		1		0.2		0.2		64.4

				Alles. Dat heeft te maken dat mijn partner niet met een computer kan omgaan. Oorzaak hersenbloeding		1		0.2		0.2		64.5

				Als er bijv. onderhoudswerkzaamheden e.d. gedaan moeten gaan worden of algemene informatie wat bedoeld is voor meerdere mensen (bewoners).		1		0.2		0.2		64.7

				Als informatie van belang is om te bewaren		1		0.2		0.2		64.9

				Beide		2		0.3		0.3		65.2

				beiden		1		0.2		0.2		65.3

				Belangerijke info en klimaat aanpassings info		1		0.2		0.2		65.5

				belangrijke dingen		1		0.2		0.2		65.7

				Belangrijke en ingrijpende informatie.		1		0.2		0.2		65.8

				Belangrijke info.		1		0.2		0.2		66.0

				Belangrijke informatie		1		0.2		0.2		66.2

				Belangrijke informatie, huurverhoging enz		1		0.2		0.2		66.3

				Belangrijke informatie, zoals verhoging huur, etc.		1		0.2		0.2		66.5

				Belangrijke onderwerpen, zoals huurverhoging, onderhoud van het huis e.d. Dit vind ik handig i.v.m. bewaren.		1		0.2		0.2		66.7

				Belangrijke zaken		1		0.2		0.2		66.8

				Belangrijke zaken als huurverhoging monteurs en degelijke		1		0.2		0.2		67.0

				Belangrijke zaken raar je minder gauw kwijt		1		0.2		0.2		67.2

				Belangrijke zaken zoals huurs verhoging of verlaging.   Onderhouds afspraken ed		1		0.2		0.2		67.3

				Belangrijke zaken zoals onderhoud of huurverhoging		1		0.2		0.2		67.5

				Belangrijke zaken, zoals een renovatie of huurverhoging		1		0.2		0.2		67.7

				Belangrijke zodat ik die kan bewaren		1		0.2		0.2		67.8

				Betreft huurveranderingen en belangrijke informatie over onderhoud		1		0.2		0.2		68.0

				betrekking over toekomstige verandering of aanpassing		1		0.2		0.2		68.2

				Bewonersblad		1		0.2		0.2		68.3

				Bij berichten die urgent acties vragen is gebruik van meerdere media wel handig om het extra onder de aandacht te brengen.		1		0.2		0.2		68.5

				Bij evt persoonlijke vragen.		1		0.2		0.2		68.6

				bijv over algemene zaken		1		0.2		0.2		68.8

				Brief		1		0.2		0.2		69.0

				brieven		4		0.7		0.7		69.6

				Brieven		15		2.5		2.5		72.1

				brieven aangaande mijn eigen woning		1		0.2		0.2		72.3

				Brieven die bijv. onderhoud aan woning aangeven, de huur verhoging.		1		0.2		0.2		72.4

				Brieven en folders		1		0.2		0.2		72.6

				Brieven en folders, kan je het bewaren. Bovendien lees ik dit liever		1		0.2		0.2		72.8

				Brieven met persoonlijke informatie bv ver de huurprijs  en de werkzaamheden die plaats gaan vinden		1		0.2		0.2		72.9

				brieven/folders met belangrijke data		1		0.2		0.2		73.1

				bv nieuwbouw met tekeningen en foto's, fijn om in handen te hebben en eventueel mee te nemen		1		0.2		0.2		73.3

				Concrete verbeteringen aan de huizen waar we in wonen. Met hoor en wederhoor natuurlijk. Dit soort dingen ben ik nog niet concreet tegengekomen.		1		0.2		0.2		73.4

				de bewonerskrant en brieven		1		0.2		0.2		73.6

				De praatjes van de mensen		1		0.2		0.2		73.8

				Dingen die veranderen zoals voorwaarden - service-aanpassingen en verhelpen als storingen en door de hogere leeftijd en niet zo handig met de kleine lettertjes op de telefoon druk je het gouw weg ik print het uit om het rustig na te kunnen lezen indien nodig		1		0.2		0.2		73.9

				dit digitaal		1		0.2		0.2		74.1

				diverse informatie en zeker belangrijke informatie of mededelingen		1		0.2		0.2		74.3

				Eigenlijk alle belangrijke mededelingen.		1		0.2		0.2		74.4

				Eventuele huurverhogingen en bij werkzaamheden.		1		0.2		0.2		74.6

				Eventuele vertragingen op reparaties, reactie op klachten, wie deze in behandeling heeft, contact persoon		1		0.2		0.2		74.8

				financiele,		1		0.2		0.2		74.9

				Folder		1		0.2		0.2		75.1

				folders		1		0.2		0.2		75.2

				Folders		9		1.5		1.5		76.7

				Folders   (helaas een dure optie ivm de kleurendruk en bezorging)		1		0.2		0.2		76.9

				Folders en brieven		1		0.2		0.2		77.1

				Folders zodat mijn man ook kan lezen		1		0.2		0.2		77.2

				formele informatie		1		0.2		0.2		77.4

				geen idee		1		0.2		0.2		77.6

				Geen idee		1		0.2		0.2		77.7

				Geen van beide. Zonde van het papier.		1		0.2		0.2		77.9

				Geen voorkeur		2		0.3		0.3		78.2

				Gepland onderhoud en financiële zaken		1		0.2		0.2		78.4

				het blad; dat leg ik in de leesmand aan de muur op het toilet, dus kijk er regelmatig in		1		0.2		0.2		78.5

				Het wel en wee van bewoners en algemene informatie		1		0.2		0.2		78.7

				Hoe verbeteringen worden gerealiseerd, liefst met foto's		1		0.2		0.2		78.9

				Huur verhoging, en als er wat aan de woning wordt veranderd		1		0.2		0.2		79.0

				huur.  onderhoud		1		0.2		0.2		79.2

				Huuraanpassing		1		0.2		0.2		79.4

				Huuraanpassing, uitvoering werkzaamheden		1		0.2		0.2		79.5

				Huuraanpassingen		1		0.2		0.2		79.7

				Huuraanpassingen; berichten over grotere werkzaamheden		1		0.2		0.2		79.9

				Huurderszaken		1		0.2		0.2		80.0

				Huurprijs en overige financiele info		1		0.2		0.2		80.2

				huursverhoging,als er wat gemaakt moet worden door een bedrijf		1		0.2		0.2		80.4

				Huurverhoging		6		1.0		1.0		81.4

				huurverhoging  nieuwe belangrijke maatregelen of werkzaamheden die door de woningbouwvereniging gepland worden aangaande de woning.		1		0.2		0.2		81.5

				Huurverhoging (verplicht). Aankondiging onderhoud etc.		1		0.2		0.2		81.7

				Huurverhoging en overige kosten zoals o.a. servicekosten, schoonmaakkosten,lift en verlichting openbare ruimten.		1		0.2		0.2		81.8

				huurverhoging of wijzigingen en of verbeteringen. Dus echt belangrijke info voor de bewoner		1		0.2		0.2		82.0

				Huurverhoging, gepland onderhoud		1		0.2		0.2		82.2

				Huurverhoging, verandering van onderhoudsbedrijven		1		0.2		0.2		82.3

				Huurverhoging, water, elektra verbruik		1		0.2		0.2		82.5

				Huurverhoging.		1		0.2		0.2		82.7

				Huurverhogingen		1		0.2		0.2		82.8

				Info die bewaard moet worden.		1		0.2		0.2		83.0

				info die ik wil bewaren zoals de nieuwe huurprijs		1		0.2		0.2		83.2

				info over werkzaamheden		1		0.2		0.2		83.3

				info wat later kan worden weggegooid		1		0.2		0.2		83.5

				Informatie betreffende mijn huis. Veranderingen, onderhoud e.d.		1		0.2		0.2		83.7

				Informatie betreffende nieuwbouw		1		0.2		0.2		83.8

				informatie betrekkende hebbende op ons appartement		1		0.2		0.2		84.0

				Informatie die mij aangaat		1		0.2		0.2		84.2

				informatie omtrent mijn contract bijvoorbeeld, jaarlijkse kosten overzicht. dit gaat nl in een map dus dan print ik het zou ik het digitaal ontvangen.		1		0.2		0.2		84.3

				Informatie over de activiteiten van de wooncompagnie		1		0.2		0.2		84.5

				Informatie over huren.		1		0.2		0.2		84.7

				Informatie over onderhoud, huur, andere informatie die ons complex rechtstreeks betreft.		1		0.2		0.2		84.8

				informatie waarop gereageerd moet worden en belangrijke wijzigingen/plannen.		1		0.2		0.2		85.0

				informatie wat de woning betreft		1		0.2		0.2		85.1

				Informatie wat mij persoonlijk aan gaat wat betreft de woning		1		0.2		0.2		85.3

				Jaarafrekening, woonvenster, huurspecificatie, buurtbrief		1		0.2		0.2		85.5

				Jaarlijkse huurverhoging		1		0.2		0.2		85.6

				jaarlijkse huurvewrhoging.		1		0.2		0.2		85.8

				Kan even niks noemen		1		0.2		0.2		86.0

				Kan ik zo niet bedenken		1		0.2		0.2		86.1

				Krant		1		0.2		0.2		86.3

				Krantje		1		0.2		0.2		86.5

				Kweenie..		1		0.2		0.2		86.6

				maakt niet uit		1		0.2		0.2		86.8

				Maakt niet uit		1		0.2		0.2		87.0

				Mededeling over huurprijs / onderhoudskosten		1		0.2		0.2		87.1

				mededelingen voor onderhoud en werkzaamheden.		1		0.2		0.2		87.3

				Meldingen huurverhoging. Meldingen werkzaamheden aan de woning b.v		1		0.2		0.2		87.5

				Met financiële consequenties		1		0.2		0.2		87.6

				Nieuwbouw woningen.		1		0.2		0.2		87.8

				nieuws omtrent woningaanbod en nieuwe projecten		1		0.2		0.2		88.0

				Noodzakelijke informatie		1		0.2		0.2		88.1

				Nota's en informatie over de huurverhoging		1		0.2		0.2		88.3

				Officiële		1		0.2		0.2		88.4

				Officiële stukken zoals bv huurverhoging en stukken die je goed moet lezen		1		0.2		0.2		88.6

				Om te bewaren		1		0.2		0.2		88.8

				Onderhoud aan de woningen.		1		0.2		0.2		88.9

				Onderhoud en verhoging.  Geen folders		1		0.2		0.2		89.1

				Onderhoud werkzaamheden   Planning   Welk bedrijf		1		0.2		0.2		89.3

				Onderhouds afspraken		1		0.2		0.2		89.4

				Ontwikkeling sociale woningen		1		0.2		0.2		89.6

				op papier		1		0.2		0.2		89.8

				Over aanpassingen in woonsituatie		1		0.2		0.2		89.9

				Over een bepaalde vraag die je stelt		1		0.2		0.2		90.1

				over energie transitie, ik hoor er niets over leeft het wel bij Wooncompagnie		1		0.2		0.2		90.3

				Over huur en toeslagen		1		0.2		0.2		90.4

				over huurprijzen , onderhoud , veiligheid , groenvoorziening , wooncomfort , inspraakmogelijkheden		1		0.2		0.2		90.6

				Over verbouwingen		1		0.2		0.2		90.8

				Over werkzaamheden in en om het huis		1		0.2		0.2		90.9

				Over werkzaamheden.		1		0.2		0.2		91.1

				personelijke zaken, zoals huurverandering, onderhoudswerkzaamheden, zoals het nu gaat is het goed		1		0.2		0.2		91.3

				Persoonlijk		1		0.2		0.2		91.4

				Persoonlijke  informatie		1		0.2		0.2		91.6

				persoonlijke brieven		1		0.2		0.2		91.7

				Persoonlijke brieven		1		0.2		0.2		91.9

				Persoonlijke info		1		0.2		0.2		92.1

				Persoonlijke informatie.		1		0.2		0.2		92.2

				persoonlijke post		2		0.3		0.3		92.6

				Persoonlijke post		1		0.2		0.2		92.7

				Plannen met betrekking verbetering isolatie, van het gas af en eventuele plaatsing zonnecellen etc.		1		0.2		0.2		92.9

				Prive		1		0.2		0.2		93.1

				Reclama		1		0.2		0.2		93.2

				Renovatie,s en toekomst plannen, Waar gaan zij huizen bouwen en  meer goedkoopste woningen		1		0.2		0.2		93.4

				Soms dat ik dan beter weet wat ik moet doen en hoe ik moet handelen		1		0.2		0.2		93.6

				speciefieke informatie		1		0.2		0.2		93.7

				Toestemming brieven,bv voor een verbouwing of woning verandering		1		0.2		0.2		93.9

				Uitleg aankondiging onderhoud.		1		0.2		0.2		94.1

				Uitnodiging en bezoekers aankondiging		1		0.2		0.2		94.2

				uitvoering werkzaamheden in de straat		1		0.2		0.2		94.4

				Verandering van huur		1		0.2		0.2		94.6

				Veranderingen		1		0.2		0.2		94.7

				veranderingen betreffende woon omstandigheden en woning aanpassingen en renovatie  ook waarom  er gerenoveerd of aangepast wordt		1		0.2		0.2		94.9

				Veranderingen in en aan mijn huis en de huurverhoging		1		0.2		0.2		95.0

				Veranderingen zoals aanpassingen aan huur of ingrijpende wijzigingen in het terrein van Wooncompagnie		1		0.2		0.2		95.2

				Verhoging huur en teksten die hierbij horen.   Informatie over activiteiten die leuk zijn voor de huurders.		1		0.2		0.2		95.4

				verhoging huur, aankondigen werkzaamheden en de afspraken daarvoor		1		0.2		0.2		95.5

				Vertrouwelijke informatie		1		0.2		0.2		95.7

				Vertrouwelijke zaken		1		0.2		0.2		95.9

				voorschriften voor gedrag bewoners.  prijs aanpassingen.  noodzakelijke reparaties, controles, en onderhoudswerkzaamheden		1		0.2		0.2		96.0

				Wanneer 't om financiële aspecten gaat, bv huur.		1		0.2		0.2		96.2

				Wat belangrijk is.		1		0.2		0.2		96.4

				Wat betrekking heeft op mijn eigen woning		1		0.2		0.2		96.5

				Wat de plannen zijn of wat besloten is voor de bewoners of de wijk.		1		0.2		0.2		96.7

				Wat er aan het huis gaat gebeuren		1		0.2		0.2		96.9

				Wat er gaat gebeuren		1		0.2		0.2		97.0

				Wat er gebeurt over alles in de buurt		1		0.2		0.2		97.2

				weet geen voorbeeld		1		0.2		0.2		97.4

				Werkzaamheden		3		0.5		0.5		97.9

				Werkzaamheden.		1		0.2		0.2		98.0

				Wijzigingen		1		0.2		0.2		98.2

				Woning verbetering  c.q. Aanpassingen		1		0.2		0.2		98.3

				Woning verbeteringen, zoals nu met het brandalarm.  Huurprijs aanpassingen.		1		0.2		0.2		98.5

				Woonkrant en zaken betreft eigen woning of wijk.		1		0.2		0.2		98.7

				woonvenster		1		0.2		0.2		98.8

				Woonvenster		1		0.2		0.2		99.0

				woonvester		1		0.2		0.2		99.2

				X		1		0.2		0.2		99.3

				xxx		1		0.2		0.2		99.5

				Zaken mbt kosten		1		0.2		0.2		99.7

				Zal niet 1 2 3 weten		1		0.2		0.2		99.8

				zoiets als woonvenster		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Welke informatie ontvangt u liefst per e-mail?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				369		60.9		60.9		60.9

				?		2		0.3		0.3		61.2

				??		1		0.2		0.2		61.4

				.algemeen		1		0.2		0.2		61.6

				Aanpassingen aan woning		1		0.2		0.2		61.7

				Afspraak bevestigingen		1		0.2		0.2		61.9

				Afspraak e.d		1		0.2		0.2		62.0

				Afspraken		2		0.3		0.3		62.4

				afspraken die gemaakt worden om een probleem op te lossen. Alleen als dit van tevoren wordt afgesproken dat dit via de mail wordt geregeld en het duidelijk is tot wie je je kunt wenden als er een (communicatie)probleem ontstaat.		1		0.2		0.2		62.5

				al het andere		1		0.2		0.2		62.7

				Al het andere nieuws		1		0.2		0.2		62.9

				Algemeen nieuws		1		0.2		0.2		63.0

				Algemene		2		0.3		0.3		63.4

				algemene info		1		0.2		0.2		63.5

				Algemene info		8		1.3		1.3		64.9

				algemene info, communicatie omtrent de huur		1		0.2		0.2		65.0

				algemene informatie		5		0.8		0.8		65.8

				Algemene informatie		6		1.0		1.0		66.8

				Algemene informatie zoals nieuwsbrieven en dergelijke.		1		0.2		0.2		67.0

				Algemene informatie, niet direct gekoppeld aan mijn woning, reclame etc.		1		0.2		0.2		67.2

				Algemene informatie.		1		0.2		0.2		67.3

				Algemene informaties		1		0.2		0.2		67.5

				algemene zaken		1		0.2		0.2		67.7

				Algemene zaken		3		0.5		0.5		68.2

				algemene zaken, niet persoonsgebonden		1		0.2		0.2		68.3

				Algemene zaken.		1		0.2		0.2		68.5

				algemene.		1		0.2		0.2		68.6

				Alle		1		0.2		0.2		68.8

				alle andere info		1		0.2		0.2		69.0

				Alle andere info.		1		0.2		0.2		69.1

				Alle andere informatie		1		0.2		0.2		69.3

				Alle communicatie		1		0.2		0.2		69.5

				Alle info		1		0.2		0.2		69.6

				álle informatie		1		0.2		0.2		69.8

				Alle informatie.		1		0.2		0.2		70.0

				Alle meldingen		1		0.2		0.2		70.1

				Alle overige informatie		1		0.2		0.2		70.3

				alles		1		0.2		0.2		70.5

				Alles		5		0.8		0.8		71.3

				Alles omtrent de huur en de woning enz.		1		0.2		0.2		71.5

				Alles per e-mail omdat je het dan makkelijk nog eens kunt doorlezen.		1		0.2		0.2		71.6

				Alles wat met onderhoud te maken heeft.		1		0.2		0.2		71.8

				alles wat onderzoek waardig is, andere m.b.t. huur in papier vorm		1		0.2		0.2		71.9

				Als er bv. storing is, als er iets dringend medegedeeld moet worden. Vraag dan om een lees bevestigen zodat jullie weten dat het ook gelezen is.		1		0.2		0.2		72.1

				Als ik zelf communiceer per mail naar WoonCompagnie toe.		1		0.2		0.2		72.3

				Andere informatie dan huurverhoging of werkzaamheden		1		0.2		0.2		72.4

				Anders		1		0.2		0.2		72.6

				Beide		1		0.2		0.2		72.8

				Belangerijke info waarbij actie ondernomen moet worden.		1		0.2		0.2		72.9

				Belangrijke info		1		0.2		0.2		73.1

				belangrijke informatie		1		0.2		0.2		73.3

				Betreffende de huur		1		0.2		0.2		73.4

				Bevestiging van telefonisch of schriftelijk besloten afspraken.		1		0.2		0.2		73.6

				Bevestingen van afspraken.		1		0.2		0.2		73.8

				Bewonersblad etc		1		0.2		0.2		73.9

				Bij voorkeur alles maar merk dat ik niet van alle digitale berichten een email notificatie ontvang, kan een setting zijn hoor.		1		0.2		0.2		74.1

				Bijzaken, losse informatie enz		1		0.2		0.2		74.3

				Brief		3		0.5		0.5		74.8

				Brief kan ook via de mail   Voordeel is dat ik het kan archiveren zonder dat het ruimte inneemt in mijn map		1		0.2		0.2		74.9

				Brieven		11		1.8		1.8		76.7

				brieven en wat erg belangrijk is voor ons		1		0.2		0.2		76.9

				brieven maar toch liever per post		1		0.2		0.2		77.1

				Buurt/informatie bladen, enquêtes, updates over bepaalde zaken (nieuwbouw waterlandlaan bijvoorbeeld)		1		0.2		0.2		77.2

				Communicatie betreft bewoners zaken		1		0.2		0.2		77.4

				Concrete afspraken direct per mail, zodat je direct kan reageren (bv zonnepanelen) en in je digitale agenda kan overnemen		1		0.2		0.2		77.6

				Dat kan van alles zijn, buiten het verschijnen van Woonvenster.		1		0.2		0.2		77.7

				De informatie die in de Folders wordt verstrekt		1		0.2		0.2		77.9

				De meer algemene informatie		1		0.2		0.2		78.1

				De normale mededelingen die je gewoon even door neemt enzo		1		0.2		0.2		78.2

				De overige		1		0.2		0.2		78.4

				de rest		1		0.2		0.2		78.5

				De rest		2		0.3		0.3		78.9

				De rest.		1		0.2		0.2		79.0

				De rest. Ik werk niet bij u. Uw beslissing.		1		0.2		0.2		79.2

				Die achterwege kan laten		1		0.2		0.2		79.4

				Die belangrijk zijn voor de toekomst.		1		0.2		0.2		79.5

				een persoonlijke brief, reactie op een vraag per e-mail		1		0.2		0.2		79.7

				Eigenlijk alles		1		0.2		0.2		79.9

				Eigenlijk niks op papier lees ik altijd en per email zie ik niet alles		1		0.2		0.2		80.0

				Enquêtes		1		0.2		0.2		80.2

				Enquêtes, algemene berichten		1		0.2		0.2		80.4

				Folder		1		0.2		0.2		80.5

				folders		1		0.2		0.2		80.7

				Folders		3		0.5		0.5		81.2

				folders die informeren		1		0.2		0.2		81.4

				Folders, activiteiten, etc. van Woonc.		1		0.2		0.2		81.5

				folders, zonde van het papier		1		0.2		0.2		81.7

				geen		1		0.2		0.2		81.8

				Geen		4		0.7		0.7		82.5

				Geen idee		3		0.5		0.5		83.0

				Geen voorkeur		2		0.3		0.3		83.3

				Gewone huurdersinformatie.		1		0.2		0.2		83.5

				Gewone info		1		0.2		0.2		83.7

				Gewone zaken, zoals veranderingen en omgeving.		1		0.2		0.2		83.8

				Het voornemen van bouwplannen en ben ik blij als aan de nieuwe generatie wordt gedacht   Ik woon mooi en ben blij met mijn woning		1		0.2		0.2		84.0

				Huur betaling zoals nu al.		1		0.2		0.2		84.2

				Huur veranderingen		1		0.2		0.2		84.3

				Huurbetaling,		1		0.2		0.2		84.5

				Huurverhoging		1		0.2		0.2		84.7

				Huurverhoging en alles wat in A4 formaat wordt verzonden		1		0.2		0.2		84.8

				Huurverhoging etc.		1		0.2		0.2		85.0

				Huurverhoging, onderhoud, dan kan ik deze informatie gemakkelijk opslaan op mijn computer		1		0.2		0.2		85.1

				Huurverhogingen bijvoorbeeld.		1		0.2		0.2		85.3

				Info en nieuws bericht		1		0.2		0.2		85.5

				Info over buiten Schagen		1		0.2		0.2		85.6

				Info over eventuele verbetering aan woning.		1		0.2		0.2		85.8

				Info van het buurtteam		1		0.2		0.2		86.0

				info wat bewaard moet worden		1		0.2		0.2		86.1

				Informatie		3		0.5		0.5		86.6

				informatie betreft onderhouds werkzaamheden / afspraken		1		0.2		0.2		86.8

				Informatie die gaat over de wijk waar ik woon		1		0.2		0.2		87.0

				Informatie die mij persoonlijk betreft		1		0.2		0.2		87.1

				informatie die snel van toepassing is		1		0.2		0.2		87.3

				Informatie omtrent reparatie's , aanpassingen aan de woning etc.		1		0.2		0.2		87.5

				Informatie over de woning waarin wij wonen		1		0.2		0.2		87.6

				informatie over wijken, nieuwbouw etc dus niet echt persoonlijk		1		0.2		0.2		87.8

				Informatie wat weer voorbij gaat, zoals met de brandmelders plaatsen		1		0.2		0.2		88.0

				Informatie, zoals Woonvenster.		1		0.2		0.2		88.1

				informatief, regels, aanpassingen		1		0.2		0.2		88.3

				informele informatie		1		0.2		0.2		88.4

				Ja wel goed maar dan staat er dat ik toch moet bellen		1		0.2		0.2		88.6

				Korte updates		1		0.2		0.2		88.8

				Kweenie..		1		0.2		0.2		88.9

				Liever per brief maar vind mail ook prima		1		0.2		0.2		89.1

				maakt niet uit		2		0.3		0.3		89.4

				maakt verder niet uit.		1		0.2		0.2		89.6

				Mededeling		1		0.2		0.2		89.8

				mededelingen, huurnota		1		0.2		0.2		89.9

				meer persoonlijk		1		0.2		0.2		90.1

				Mijn evt persoonlijke vragen zodat ik deze kan archiveren.		1		0.2		0.2		90.3

				Nieuwbouw woningen		1		0.2		0.2		90.4

				nieuws		1		0.2		0.2		90.6

				Nieuws		1		0.2		0.2		90.8

				Noodzakelijke informatie		1		0.2		0.2		90.9

				om het even, alles kan via de mail.		1		0.2		0.2		91.1

				Omgevings  en huis verbetering, nieuwe huurprojecten, en over "koetjes en kalfjes"		1		0.2		0.2		91.3

				onbelangrijke dingen		1		0.2		0.2		91.4

				Onderhoud		1		0.2		0.2		91.6

				Onderhoud e.d.		1		0.2		0.2		91.7

				Ook geen voorkeur.		1		0.2		0.2		91.9

				Over de evt nieuwe woningen voor 60 plussers!		1		0.2		0.2		92.1

				Over de huur		1		0.2		0.2		92.2

				Over de woning		1		0.2		0.2		92.4

				Over dingen die met onze woning te doen zijn		1		0.2		0.2		92.6

				Overig		2		0.3		0.3		92.9

				Overige info		1		0.2		0.2		93.1

				overige informatie		1		0.2		0.2		93.2

				Overige informatie waar niemand wat aan heeft		1		0.2		0.2		93.4

				Overige, algeme en huurverhoging		1		0.2		0.2		93.6

				overigen		1		0.2		0.2		93.7

				personlijke		1		0.2		0.2		93.9

				Persoonlijke informatie		2		0.3		0.3		94.2

				Persoonlijke zaken		1		0.2		0.2		94.4

				Plannen over onderhoud van de woning.		1		0.2		0.2		94.6

				prive dingen		1		0.2		0.2		94.7

				Reclame o i d.		1		0.2		0.2		94.9

				Reclame,folders		1		0.2		0.2		95.0

				rekeningen , en vooral tegoeden.		1		0.2		0.2		95.2

				Reparatie of onderhouds werkzaamheden.		1		0.2		0.2		95.4

				Simpele algemene informatie		1		0.2		0.2		95.5

				Sociale woningen		1		0.2		0.2		95.7

				tijdelijke mededelingen		1		0.2		0.2		95.9

				Tips voor in huis		1		0.2		0.2		96.0

				Veranderingen		1		0.2		0.2		96.2

				Veranderingen en of bericht van Wooncompagnie		1		0.2		0.2		96.4

				Verbeteringen		1		0.2		0.2		96.5

				verdere info		1		0.2		0.2		96.7

				Vooraankondiging huurverhoging, planbare onderhoud etc.		1		0.2		0.2		96.9

				Vooraankondigingen zoals huurverhoging.		1		0.2		0.2		97.0

				Voortgang van en reparatie.		1		0.2		0.2		97.2

				vrijkomende woningen , toekomstvisie en derg.		1		0.2		0.2		97.4

				Wat belangrijk is		1		0.2		0.2		97.5

				wat snel moet gaan		1		0.2		0.2		97.7

				Weet ik niet		1		0.2		0.2		97.9

				Weetjes		1		0.2		0.2		98.0

				Weetjes en de nieuwsbrief		1		0.2		0.2		98.2

				Wijzigingen in prijs aan woningen nieuws van gemeente / wooncorporatie		1		0.2		0.2		98.3

				Woning aanbiedingen		1		0.2		0.2		98.5

				Woonvenster		1		0.2		0.2		98.7

				woonvenster zou digitaal kunnen		1		0.2		0.2		98.8

				woonvenster zou ook digitaal mogen, net als reclame		1		0.2		0.2		99.0

				X		1		0.2		0.2		99.2

				xxx		1		0.2		0.2		99.3

				Zelfde als op papier		1		0.2		0.2		99.5

				zie boven. maakt me niet veel uit maar dubbele info ontvangen is onzin wat nu gebeurt met de brief voor huurverhoging waarbij je een code ontvangt om in te loggen. dat kan per email		1		0.2		0.2		99.7

				Zie vorige vraag		1		0.2		0.2		99.8

				Zonder financiele consequenties		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Nee		185		30.5		31.5		31.5		31%

				Ja		403		66.5		68.5		100.0		69%

				Total		588		97.0		100.0

		Missing		System		18		3.0

		Total				606		100.0

		Nee, omdat

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				421		69.5		69.5		69.5

				??		1		0.2		0.2		69.6

				Alleen als ik naar iets zoek		1		0.2		0.2		69.8

				Alleen als ik specifiek iets moet weten		1		0.2		0.2		70.0

				Alleen als ik wat wil weten		1		0.2		0.2		70.1

				alleen als nodig		1		0.2		0.2		70.3

				alleen bij reparaties of onderhoud		1		0.2		0.2		70.5

				Alleen bij vragen of problemen		1		0.2		0.2		70.6

				Alleen indien nodig.		1		0.2		0.2		70.8

				Alles bij mij goud is		1		0.2		0.2		71.0

				alles gaat naar wens, geen behoefte aan		1		0.2		0.2		71.1

				Alles gaat via internet. Elke dag komt er een verzoek om een enquête in te vullen. Van jullie vul ik altijd in.		1		0.2		0.2		71.3

				alles gaat zoals het gaat! Als ik echt iets wil weten breng ik een keer een bezoekje.		1		0.2		0.2		71.5

				Alles goed gaat, zal proberen meer te kijken.		1		0.2		0.2		71.6

				Als ik een reparatieverzoek ga indienen		1		0.2		0.2		71.8

				als ik iets wil weten		1		0.2		0.2		71.9

				als ik jullie wil benaderen bel of mail ik.		1		0.2		0.2		72.1

				Als ik vragen heb of problemen wil ik graag een mensenstem dan een digitaal antwoord op mijn vraag.		1		0.2		0.2		72.3

				Ben waarschijnlijk te oud ( 89 ) om alles te begrijpen en onthouden		1		0.2		0.2		72.4

				chaotische website, informatie is onduidelijk, verouderd of ontoegankelijk zonder inloggegevens		1		0.2		0.2		72.6

				Daar denk ik nooit aan		1		0.2		0.2		72.8

				dat vergeet ik te doen.		1		0.2		0.2		72.9

				de correspondentie via brief dan wel e-mail verloopt.		1		0.2		0.2		73.1

				denk er niet aan!		1		0.2		0.2		73.3

				Denk ik niet aan		1		0.2		0.2		73.4

				Digabet		1		0.2		0.2		73.6

				Eigenlijk geen reden. Ik heb daar niet bij nagedacht. Als het belangrijk is ga ik ervan uit dat ik dat per post of email ontvang. Maar misschien ga ik nu wel eens kijken ;-)		1		0.2		0.2		73.8

				eigenlijk kom ik daar gewoon niet toe en zoek geen andere woning		1		0.2		0.2		73.9

				Eigenlijk nooit aan gedacht, ga het wel vaker doen voor eventuele antwoorden op vragen.		1		0.2		0.2		74.1

				Eigenlijk nooit bij stil gestaan.		1		0.2		0.2		74.3

				Enkele keer		1		0.2		0.2		74.4

				Er maar 1 persoon kan inloggen. Met wachtwoord kon dit destijds wel		1		0.2		0.2		74.6

				Er niet aan denkt		1		0.2		0.2		74.8

				er weinig informatie voor mij op staat		1		0.2		0.2		74.9

				Geen aanleiding toe		1		0.2		0.2		75.1

				geen aanleiding voor		1		0.2		0.2		75.2

				Geen aanleiding. Weet eigenlijk niet wat er te vinden is		1		0.2		0.2		75.4

				geen behoefte		1		0.2		0.2		75.6

				Geen behoefte		1		0.2		0.2		75.7

				Geen behoefte aan		3		0.5		0.5		76.2

				Geen behoefte aan tot nu toe		1		0.2		0.2		76.4

				geen idee		2		0.3		0.3		76.7

				Geen idee		3		0.5		0.5		77.2

				Geen idee eigenlijk		1		0.2		0.2		77.4

				Geen idee eigenlijk.		1		0.2		0.2		77.6

				Geen idee waarom niet		1		0.2		0.2		77.7

				geen in teresse		1		0.2		0.2		77.9

				Geen interesse		1		0.2		0.2		78.1

				Geen interesse.		1		0.2		0.2		78.2

				geen mening		1		0.2		0.2		78.4

				geen noodzaak		2		0.3		0.3		78.7

				geen reden		1		0.2		0.2		78.9

				Geen reden		1		0.2		0.2		79.0

				Geen reden om op de site te kijken		1		0.2		0.2		79.2

				Geen reden voor lossen alles zelf op		1		0.2		0.2		79.4

				Geen reparatie of vragen over onderhoud had		1		0.2		0.2		79.5

				Geen tijd/intresse		1		0.2		0.2		79.7

				Gewoon “nee” ik heb niet echt een reden		1		0.2		0.2		79.9

				Heb geen idee hoe dat moet		1		0.2		0.2		80.0

				Heel soms , als ik wat wil weten over wat er dicht bij mij in de buurt voor plannen zijn		1		0.2		0.2		80.2

				Heel soms, als er verwezen wordt		1		0.2		0.2		80.4

				heel weinig ik spreek graag iemand		1		0.2		0.2		80.5

				Heel zelden, moeilijk te vinden wat ik zoek.		1		0.2		0.2		80.7

				Het inloggen niet lukt.		1		0.2		0.2		80.9

				Het niet interessant is voor mij er wordt toch nooit wat bij mij in de buurt gedaan.		1		0.2		0.2		81.0

				Het niet nodig is op moment		1		0.2		0.2		81.2

				Houd niet van digitaal		1		0.2		0.2		81.4

				ik alleen kijk als ik een reparatie moet melden. En ik volg jullie op Facebook.		1		0.2		0.2		81.5

				Ik bel		1		0.2		0.2		81.7

				ik bel liever		1		0.2		0.2		81.8

				ik ben digibeet		1		0.2		0.2		82.0

				Ik ben niet zo bekend met computers		1		0.2		0.2		82.2

				Ik ben van de papier  en niet via mail enz,   Kan niet zo goed met de pc  overweg		1		0.2		0.2		82.3

				Ik daar in het verleden veel moeite voor moest doen. Inloggen met Idin		1		0.2		0.2		82.5

				Ik daar niet aan denk		1		0.2		0.2		82.7

				Ik daar niet aan denk   Geen idee ook   Als er niets is dan niet, alleen om iets te melden.		1		0.2		0.2		82.8

				Ik daar niet aan denk.		1		0.2		0.2		83.0

				Ik daar niet aandenken en het ook niet nodig heb op dat moment.		1		0.2		0.2		83.2

				Ik daar nooit aan denk, en het waarom op papier? Dan leest mijn vrouw het ook.		1		0.2		0.2		83.3

				Ik denk dat ik het pas doe,  als ik een vraag of anderzins heb voor WC		1		0.2		0.2		83.5

				Ik direct benaderd wil worden		1		0.2		0.2		83.7

				Ik dit niet nodig vindt. Niet voor de lol. Alleen een telefoon nummer zoeken		1		0.2		0.2		83.8

				Ik door mijn werk al veel achter de pc zit		1		0.2		0.2		84.0

				Ik eigenlijk geen behoefte daar aan heb. Alleen als het nodig is.		1		0.2		0.2		84.2

				Ik er geen erg in heb als ik iets wil weten bel ik		1		0.2		0.2		84.3

				Ik er niet aan denk		1		0.2		0.2		84.5

				ik er niet aan gedacht heb.		1		0.2		0.2		84.7

				Ik er nog niet aan gedacht heb , ben 90 jaar , en doe dus niet zo veel op mijn iPad,		1		0.2		0.2		84.8

				Ik geen informatie zoek		1		0.2		0.2		85.0

				Ik geen nieuwe woonruimte  zoek  Alleen als er gebreken zijn moet ik jullie via de website zien te berijken  en dat is wel eens lastig.		1		0.2		0.2		85.1

				Ik geen reden heb om de website te bezoeken		1		0.2		0.2		85.3

				ik geen vragen heb.		1		0.2		0.2		85.5

				ik gemakkelijker telefonisch inlichtingen vraag en krijg.		1		0.2		0.2		85.6

				Ik genoeg geïnformeerd word		1		0.2		0.2		85.8

				ik had moeilijkheden met inloggen		1		0.2		0.2		86.0

				Ik heb er niet aan gedacht		1		0.2		0.2		86.1

				Ik heb geen computer maar een iPad en daar kan niet alles op		1		0.2		0.2		86.3

				Ik heb geen computer.		1		0.2		0.2		86.5

				Ik heb het nog niet nodig gehad		1		0.2		0.2		86.6

				ik heb moeite met de website erg verwarrend		1		0.2		0.2		86.8

				Ik heb niets met internet		1		0.2		0.2		87.0

				Ik heb veel moeite met mijn handen om de letters aan te tikken		1		0.2		0.2		87.1

				Ik het zo ook goed vind,mocht ik iets willen opzoeken ,dan is het wat anders.		1		0.2		0.2		87.3

				ik hier geen behoefte aan heb.		1		0.2		0.2		87.5

				Ik met alle plezier woon		1		0.2		0.2		87.6

				Ik niet goed weet wat ik daar moet doen of lezen.		1		0.2		0.2		87.8

				ik niet weet wat ik zoeken  moet .		1		0.2		0.2		88.0

				Ik niet weet wat voor info erop staat. Verder heb ik de wooncompagnie niet nodig en als ik het wel nodig heb, zoek ik alleen dat op		1		0.2		0.2		88.1

				Ik niets op te zoeken heb		1		0.2		0.2		88.3

				ik nog geen informatie nodig had.		1		0.2		0.2		88.4

				ik te verwarrend vind en bijna nooit de antwoord vind die ik zoek...		1		0.2		0.2		88.6

				Ik tevreden ben		1		0.2		0.2		88.8

				Ik wantrouw digitale communicatie en gebruik dit zo min mogelijk.		1		0.2		0.2		88.9

				Ik weet niet wat ik er moet		1		0.2		0.2		89.1

				Ik weinig op internet kijk		1		0.2		0.2		89.3

				Ik wil mijn reparatie verzoeken en dossier zien maar kan niet omdat ik niet de juiste bank heb		1		0.2		0.2		89.4

				Is veel gedoe gaat moeizam.		1		0.2		0.2		89.6

				Je hebt er niks aan		1		0.2		0.2		89.8

				Kom er zomaar niet aan toe		1		0.2		0.2		89.9

				Mij dat niets zegt		1		0.2		0.2		90.1

				Momenteel geen noodzaak toe.		1		0.2		0.2		90.3

				Nee tot nog toe gaat alles prima 👍🏻		1		0.2		0.2		90.4

				Niet boeiend		1		0.2		0.2		90.6

				Niet duidelijk		1		0.2		0.2		90.8

				Niet mee bekent		1		0.2		0.2		90.9

				niet nodig		2		0.3		0.3		91.3

				Niet nodig		3		0.5		0.5		91.7

				Niet nodig geweest.		1		0.2		0.2		91.9

				niet noodzakelijk voor mij		1		0.2		0.2		92.1

				Niks op te zoeken		1		0.2		0.2		92.2

				Nog niet gedaan		1		0.2		0.2		92.4

				Nog niet nodig gehad		1		0.2		0.2		92.6

				nog nooit aan gedacht		1		0.2		0.2		92.7

				Nooit nodig geweest		1		0.2		0.2		92.9

				nvt		1		0.2		0.2		93.1

				Nvt		3		0.5		0.5		93.6

				om dat zij mij veel beloven maar weinig geven		1		0.2		0.2		93.7

				Omdat ik daar geen interesse voor heb en soms te ingewikkeld vind		1		0.2		0.2		93.9

				Omdat ik daar niet toe kom.		1		0.2		0.2		94.1

				omdat ik niks nodig heb op dit moment		1		0.2		0.2		94.2

				Onnodig		1		0.2		0.2		94.4

				op dit moment weinig tijd. Maar zal als het rustiger is weer kijken		1		0.2		0.2		94.6

				Probeer hem dan te vinden		1		0.2		0.2		94.7

				soms		1		0.2		0.2		94.9

				Soms		5		0.8		0.8		95.7

				Soms als ik iets wil weten		1		0.2		0.2		95.9

				soms ben algemeen tevreden en heb geen klachten		1		0.2		0.2		96.0

				Soms, als de hedera van de buurvrouw weer voor irritatie zorgt		1		0.2		0.2		96.2

				Tot op heden geen aanleiding toe.		1		0.2		0.2		96.4

				Veel te ingewikkeld om er op te komen, alles wat je doet is altijd fout		1		0.2		0.2		96.5

				Vergeet ik		1		0.2		0.2		96.7

				voorheen wel, maar door die zo genaamde IDIN bankcode niet meer.		1		0.2		0.2		96.9

				Waarom wel?		2		0.3		0.3		97.2

				waarom wel.		1		0.2		0.2		97.4

				Waarom?		1		0.2		0.2		97.5

				Waarvoor is nodig en als je iets wil laten repareren, moet eerst lid worden .		1		0.2		0.2		97.7

				Wat er te huur aangeboden wordt.  Overigens wil ik zeker niet weg uit Huys ten Oghe, Callantsoog.		1		0.2		0.2		97.9

				Weet niet		1		0.2		0.2		98.0

				Wij tevreden zijn met ons huis		1		0.2		0.2		98.2

				Wist ik niet		1		0.2		0.2		98.3

				Wist niet dat dat bestaat. Maar ik wil ook niet overal voor op de computer zitten.		1		0.2		0.2		98.5

				woningen nieuwschierig		1		0.2		0.2		98.7

				X		1		0.2		0.2		98.8

				xx		1		0.2		0.2		99.0

				Zelden		2		0.3		0.3		99.3

				Zelden. Alleen als ik daadwerkelijk informatie nodig heb.		1		0.2		0.2		99.5

				Zelden. Alleen als ik specifieke info zoek		1		0.2		0.2		99.7

				zit niet in het systeem		1		0.2		0.2		99.8

				Zou niet weten waarom		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja, dat is mij opgevallen		71		11.7		18.2		18.2		18%

				Nee, is mij niet opgevallen		319		52.6		81.8		100.0		82%

				Total		390		64.4		100.0

		Missing		System		216		35.6

		Total				606		100.0

		Ja, dat is mij opgevallen. Dit vind ik ervan:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				535		88.3		88.3		88.3

				Beter		1		0.2		0.2		88.4

				👍		1		0.2		0.2		88.6

				beter leesbaar		1		0.2		0.2		88.8

				Beter leesbaar		1		0.2		0.2		88.9

				beter leesbaar en ziet er mooi uit		1		0.2		0.2		89.1

				beter voor de mensen die wat slechter zien		1		0.2		0.2		89.3

				beter voor de wat oudere mensen		1		0.2		0.2		89.4

				Dat vind ik goed.		1		0.2		0.2		89.6

				Duidelijk leesbaar		1		0.2		0.2		89.8

				duidelijker		1		0.2		0.2		89.9

				Duidelijker		1		0.2		0.2		90.1

				Een geweldige vooruitgang.		1		0.2		0.2		90.3

				een prima ontwikkeling.		1		0.2		0.2		90.4

				erg fijn		1		0.2		0.2		90.6

				Erg prettig		1		0.2		0.2		90.8

				Fijn		1		0.2		0.2		90.9

				Gemakkelijk leesbaar		1		0.2		0.2		91.1

				Geweldig omdat ik wat ouder wordt en grotere letters beter vind lezen		1		0.2		0.2		91.3

				goed		1		0.2		0.2		91.4

				Goed		6		1.0		1.0		92.4

				Goed leesbaar		2		0.3		0.3		92.7

				Goed voor de slechtziende		1		0.2		0.2		92.9

				Heel goed		1		0.2		0.2		93.1

				Hel fijn		1		0.2		0.2		93.2

				Helemaal goed		1		0.2		0.2		93.4

				ik ben slecht ziende ,en geef het gouw op.		1		0.2		0.2		93.6

				Informatie op website leest prettiger		1		0.2		0.2		93.7

				Is prettig		1		0.2		0.2		93.9

				Leest erg fijn		1		0.2		0.2		94.1

				Leest heel prettig		1		0.2		0.2		94.2

				leest makkelijker en is rustig		1		0.2		0.2		94.4

				Leest prettig		1		0.2		0.2		94.6

				lekker leesbaar		1		0.2		0.2		94.7

				Makkelijk voor de slechter ziende mensen		1		0.2		0.2		94.9

				Minder mooi		1		0.2		0.2		95.0

				ook pure noodzaak voor mensen met lees en woord blindheid en v.w VN Verdrag Handicap noodzakelijk		1		0.2		0.2		95.2

				prettig		1		0.2		0.2		95.4

				Prettig		1		0.2		0.2		95.5

				Prettig lezen		1		0.2		0.2		95.7

				prima		3		0.5		0.5		96.2

				Prima		8		1.3		1.3		97.5

				Prima goed voor oudere mensen onder ons		1		0.2		0.2		97.7

				Prima keuze		1		0.2		0.2		97.9

				Prima veel beter te lezen		1		0.2		0.2		98.0

				Prima verbetering.		1		0.2		0.2		98.2

				Prima!		1		0.2		0.2		98.3

				Prima.		2		0.3		0.3		98.7

				Super		1		0.2		0.2		98.8

				top		1		0.2		0.2		99.0

				Top		2		0.3		0.3		99.3

				Valt mij nu pas op, deze enquette heeft ook een grotere lettertype		1		0.2		0.2		99.5

				Verbetering.		1		0.2		0.2		99.7

				vind het okee		1		0.2		0.2		99.8

				Zoals de schriftelijke correspondentie het is voor mij prima in orde.		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Waarvoor bezoekt u onze website met name?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				216		35.6		35.6		35.6

				-		1		0.2		0.2		35.8

				- Regels  - Nieuwe projecten / nieuwbouw  - Reperatieverzoeken informatie		1		0.2		0.2		36.0

				Aanbod		1		0.2		0.2		36.1

				Aanbod woningen		1		0.2		0.2		36.3

				Aanbod woningen of reparatie verzoek		1		0.2		0.2		36.5

				Aanmelden van een probleem of storing.		1		0.2		0.2		36.6

				Aanmelden, navragen van een probleem		1		0.2		0.2		36.8

				Achtergrondinformatie		1		0.2		0.2		37.0

				Af en toe de persoonlijke account te openen of voor reparatieverzoek		1		0.2		0.2		37.1

				Af en toe naar kleinere woning zoeken maar niet noodzakelijk		1		0.2		0.2		37.3

				af en toe om te kijken of er nieuws  over de woon compagnie opstaat		1		0.2		0.2		37.5

				Af en toe zo maar		1		0.2		0.2		37.6

				Af en toe zomaar.		1		0.2		0.2		37.8

				Afspraak inplannen		1		0.2		0.2		38.0

				Afspraak. En verdere informatie omtrent klussen.		1		0.2		0.2		38.1

				Algemene  informatie		1		0.2		0.2		38.3

				Algemene i formatie		1		0.2		0.2		38.4

				algemene info		1		0.2		0.2		38.6

				Algemene info of onderhoudswerkzaamheden		1		0.2		0.2		38.8

				Algemene informatie		4		0.7		0.7		39.4

				Algemene informatie en dan met name actueel en woning aanbod		1		0.2		0.2		39.6

				algemene informatie over de  voortgang van de isolatie planning		1		0.2		0.2		39.8

				Algemene interesse en indien nodig voor contact.		1		0.2		0.2		39.9

				Allerhande zaken storingen reparatie en gewoon zomaar		1		0.2		0.2		40.1

				Als er een klacht is om ditdoor te geven		1		0.2		0.2		40.3

				Als er een woning leeg staat in de straat waar ik woon.  Benieuwd wat de voorwaarden zijn		1		0.2		0.2		40.4

				Als er iets stuk is		1		0.2		0.2		40.6

				Als er iets vervangen moet worden		1		0.2		0.2		40.8

				als er problemen zijn in het huis.ik vind dat er dan niet adequaat wordt gereageerd		1		0.2		0.2		40.9

				Als het nodig is		1		0.2		0.2		41.1

				Als ik contact zoek.		1		0.2		0.2		41.3

				Als ik een tel nummer nodig heb.		1		0.2		0.2		41.4

				Als ik een vraag heb die ik via de mail wil versturen. Dan kijk ik gelijk even op de site.		1		0.2		0.2		41.6

				Als ik een woonwensen aanbod mail krijg en als ik een probleem heb om te kijken of ik daarvoor De wooncompagnie moet  bellen en voor contactinformatie		1		0.2		0.2		41.7

				Als ik iets moet melden.		1		0.2		0.2		41.9

				Als ik iets op moet zoeken, niet perse onthouden waarvoor		1		0.2		0.2		42.1

				Als ik informatie wil		1		0.2		0.2		42.2

				Als ik klachten heb, maar krijg niet altijd antwoord,  beetje vreemd.		1		0.2		0.2		42.4

				Als ik vraag of probleem heb en op zoek ben naar antwoorden of de juiste routing.		1		0.2		0.2		42.6

				Als ik vragen wil stellen of iets wil opzoeken over de woning of eventuele vragen heb.		1		0.2		0.2		42.7

				Als ik wil uitzoeken of iets onder de huur valt bijvoorbeeld een reparatie		1		0.2		0.2		42.9

				Andere woning		1		0.2		0.2		43.1

				Antwoorden n.a.v vragen		1		0.2		0.2		43.2

				Antwoorden op bewoners vragen		1		0.2		0.2		43.4

				Belangstelling		1		0.2		0.2		43.6

				benieuwd naar toekomstplanning en woonkosten		1		0.2		0.2		43.7

				beschikbare woningen en andere informatie		1		0.2		0.2		43.9

				Betalingen		1		0.2		0.2		44.1

				Bij opnemen van contact.		1		0.2		0.2		44.2

				bij storingen of om wat informatie op te zoeken		1		0.2		0.2		44.4

				bv melden van een reparatie		1		0.2		0.2		44.6

				Contact gegevens zoeken		1		0.2		0.2		44.7

				Contact info		1		0.2		0.2		44.9

				contact informatie		1		0.2		0.2		45.0

				Contactformulier		1		0.2		0.2		45.2

				Contactgegevens en informatie betreft onderhoud van de woning.		1		0.2		0.2		45.4

				Controle onderhoud aan mijn woning.		1		0.2		0.2		45.5

				Direct regelen zaken		1		0.2		0.2		45.7

				Diverse info		1		0.2		0.2		45.9

				Doorgeven van een aanvraag tot reparatie o.z.d.		1		0.2		0.2		46.0

				Een huis zoeken voor mijn dochter met kind !!!!!!!		1		0.2		0.2		46.2

				Een x per maand		1		0.2		0.2		46.4

				eventueel voor klachten. reparatie verzoeken.		1		0.2		0.2		46.5

				Geen idee		1		0.2		0.2		46.7

				gewoon even kijken		1		0.2		0.2		46.9

				Gewoon interesse		1		0.2		0.2		47.0

				Gewoon om bij te blijven en over nieuwe ontwikkelingen		1		0.2		0.2		47.2

				Gewoon om te kijken wat er opstaat.		1		0.2		0.2		47.4

				Gewoonte		1		0.2		0.2		47.5

				Heel weinig		1		0.2		0.2		47.7

				het zoeken van informatie over het telefoonnummer, over info over reparaties en zoeken naar een woning of nieuwbouwprojecten van woningbouwvereniging		1		0.2		0.2		47.9

				Hoe ik ketel bij moet vullen. Of er nog nieuwbouwprojecten zijn/komen.   Telefoonnummer/emailadres bepaalde afdeling  Of waar ik moet zijn als er iets stuk is bijv.		1		0.2		0.2		48.0

				Huizen aanbod		1		0.2		0.2		48.2

				Huizen die te huur zijn,  En evt ander nieuws		1		0.2		0.2		48.3

				Huizen kijken   Verantwoording		1		0.2		0.2		48.5

				Huizen kijken  Hoe ik online kan aangeven dat ik klusjes heb		1		0.2		0.2		48.7

				huizenaanbod en als ik gericht naar iets op zoek ben		1		0.2		0.2		48.8

				Huur		1		0.2		0.2		49.0

				Huur aanbod.		1		0.2		0.2		49.2

				HUUR BETALEN		1		0.2		0.2		49.3

				huur betaling en woning zoeken		1		0.2		0.2		49.5

				Huur te betalen		1		0.2		0.2		49.7

				Huurprijs beleid, enz		1		0.2		0.2		49.8

				Huurvoorwaarden		1		0.2		0.2		50.0

				Huurwoningen		1		0.2		0.2		50.2

				Ik ben geen vrouw, maar wel erg nieuwsgierig.		1		0.2		0.2		50.3

				ik kijk er nauwelijks op.		1		0.2		0.2		50.5

				Ik wil kleiner wonen.		1		0.2		0.2		50.7

				In mijn wooncompagnie te kijken		1		0.2		0.2		50.8

				info		1		0.2		0.2		51.0

				Info		4		0.7		0.7		51.7

				info i.v.m. renovatie		1		0.2		0.2		51.8

				Info omtrent de woning (onderhoudszaken)  Storingen melden		1		0.2		0.2		52.0

				Info opzoeken		1		0.2		0.2		52.1

				info over beschikbare woningen voor een 3 partij.		1		0.2		0.2		52.3

				Info over telefoons nummers voor contact met wooncompagnie		1		0.2		0.2		52.5

				Info over woningaanpassing		1		0.2		0.2		52.6

				Info te volgen		1		0.2		0.2		52.8

				Info voor ouderen		1		0.2		0.2		53.0

				Info zoeken		1		0.2		0.2		53.1

				info, reparaties		1		0.2		0.2		53.3

				info, tel nummers en adressen enz		1		0.2		0.2		53.5

				Info.		2		0.3		0.3		53.8

				informatie		7		1.2		1.2		55.0

				Informatie		21		3.5		3.5		58.4

				Informatie (telefoonnummers, doorgeven van reparaties.		1		0.2		0.2		58.6

				informatie en als er iets gerepareerd moet worden		1		0.2		0.2		58.7

				Informatie en eventueel een reparatieverzoek		1		0.2		0.2		58.9

				informatie en het melden van gebreken		1		0.2		0.2		59.1

				Informatie en Woningaanbod		1		0.2		0.2		59.2

				Informatie inwinnen.		1		0.2		0.2		59.4

				Informatie nieuwbouw		1		0.2		0.2		59.6

				Informatie omtrent Wooncompagnie; bouwen, algemene informatie.		1		0.2		0.2		59.7

				Informatie opgezocht		1		0.2		0.2		59.9

				Informatie over alles		1		0.2		0.2		60.1

				Informatie over de huurverhoging en hoe ik moet melden dat er een probleem is		1		0.2		0.2		60.2

				informatie over dienstverlening als glasverzekering, ontstopping etc.		1		0.2		0.2		60.4

				Informatie over diverse onderwerpen		1		0.2		0.2		60.6

				Informatie over een reparatie		1		0.2		0.2		60.7

				Informatie over kosten		1		0.2		0.2		60.9

				informatie over mogelijke verbouwingen		1		0.2		0.2		61.1

				Informatie over onderhoud		1		0.2		0.2		61.2

				informatie over onderhoud en aanmelden klacht		1		0.2		0.2		61.4

				Informatie over projecten die op komst zijn.En wanneer de toilet en badkamer wordt opgeknapt. Belofte was 2022. Is verschoven naar 2030 !!		1		0.2		0.2		61.6

				informatie over reparaties etc. Hoe vraag ik dit aan bv.		1		0.2		0.2		61.7

				Informatie over service en stellen vragen.		1		0.2		0.2		61.9

				informatie over woning verbetering.bv zonnepanelen		1		0.2		0.2		62.0

				informatie update		1		0.2		0.2		62.2

				Informatie verkrijgen		1		0.2		0.2		62.4

				Informatie zoeken		1		0.2		0.2		62.5

				Informatie, telefoon nummers of mailadressen. Persoonlijke pagina voor reparaties.		1		0.2		0.2		62.7

				Informatie,water gaat gebeuren,.		1		0.2		0.2		62.9

				Informatie.		1		0.2		0.2		63.0

				Informatief		1		0.2		0.2		63.2

				inloggen		1		0.2		0.2		63.4

				interesse		1		0.2		0.2		63.5

				Interesse		2		0.3		0.3		63.9

				Intresse		1		0.2		0.2		64.0

				Invormatie		1		0.2		0.2		64.2

				Kijken naar andere huizen		1		0.2		0.2		64.4

				Kijken naar het huizen aanbod....		1		0.2		0.2		64.5

				Kijken naar huurwoningen en of mijn gegevens nog up to date zijn.		1		0.2		0.2		64.7

				kijken naar huurwoningen, eventueel voor later, als ik moeilijk trappen ga lopen		1		0.2		0.2		64.9

				kijken naar woningen		1		0.2		0.2		65.0

				Kijken naar woningen		1		0.2		0.2		65.2

				Kijken of daar meer en duidelijkere informatie te vinden is over bijvoorbeeld de werkzaamheden		1		0.2		0.2		65.3

				kijken of er nieuwe informatie is of als ik iets wil weten		1		0.2		0.2		65.5

				Kijken of er nieuws opstaat en kijken via de site welke woningen er leeg komen		1		0.2		0.2		65.7

				Kijken of er nog nieuwe bouwprojecten zijn		1		0.2		0.2		65.8

				Kijken of er nog wat nieuws is, telefoonnummer opzoeken.		1		0.2		0.2		66.0

				kijken voor huizen		1		0.2		0.2		66.2

				Kijken welke huizen er beschikbaar zijn.		1		0.2		0.2		66.3

				Kijken welke huizen erop staan		1		0.2		0.2		66.5

				klacht melden, of welk onderhoud vergoed wordt		1		0.2		0.2		66.7

				Klachten		1		0.2		0.2		66.8

				Klachten, verzoeken etc.		1		0.2		0.2		67.0

				laatste informatie te lezen en interessant om te weten welke woningen in de verhuur zijn		1		0.2		0.2		67.2

				Makkelijk en snel antwoord		1		0.2		0.2		67.3

				Meestal om de huur te betalen maar ik kijk ook wel om te kijken welke projecten er in ontwikkeling zijn. Ik vind mijn woning eigenlijk te groot voor mij alleen en wil dan kijken of er iets anders is		1		0.2		0.2		67.5

				melden schade		1		0.2		0.2		67.7

				Melding doen		1		0.2		0.2		67.8

				Melding maken en kijken waar huizen te huur staan		1		0.2		0.2		68.0

				Melding maken voor reparatie		2		0.3		0.3		68.3

				Melding van reparatie of informatie zoeken		1		0.2		0.2		68.5

				meldingen		1		0.2		0.2		68.6

				Meldingen en digitale post		1		0.2		0.2		68.8

				Met vragen rond mijn woning		1		0.2		0.2		69.0

				Mogelijkheden verbeteren en verduurzamen woning		1		0.2		0.2		69.1

				Mooie foto’s		1		0.2		0.2		69.3

				n.v.t.		1		0.2		0.2		69.5

				Neutraal.		1		0.2		0.2		69.6

				Niet iets speciaals		1		0.2		0.2		69.8

				niet iets specifieks		1		0.2		0.2		70.0

				Nieuwbouw		1		0.2		0.2		70.1

				Nieuwbouwprojecten of reparatie verzoek		1		0.2		0.2		70.3

				Nieuwe bouwplannen.		1		0.2		0.2		70.5

				Nieuwe ontwikkelingen en ervaringen van bewoners.		1		0.2		0.2		70.6

				Nieuwgierigheid		1		0.2		0.2		70.8

				nieuws		2		0.3		0.3		71.1

				Nieuws		4		0.7		0.7		71.8

				Nieuws en dergelijke		1		0.2		0.2		71.9

				Nieuwschierigheid		1		0.2		0.2		72.1

				Nieuwsgierig		1		0.2		0.2		72.3

				nieuwsgierig.		1		0.2		0.2		72.4

				Nieuwsgierig.		1		0.2		0.2		72.6

				nieuwsgierigheid		1		0.2		0.2		72.8

				Nieuwsgierigheid		1		0.2		0.2		72.9

				Nieuwtjes		1		0.2		0.2		73.1

				Nvt		2		0.3		0.3		73.4

				Of ik achterstand heb of als ik vraag heb		1		0.2		0.2		73.6

				Of ik m'n huis mag kopen. En wanneer er zonnepanelen komen.  Soms voor een storing of telefoonnummer		1		0.2		0.2		73.8

				Of mijn woning voor renovatie of buiten schilder werk aan de beurt is bijvoorbeeld		1		0.2		0.2		73.9

				Om contact te zoeken, voor info		1		0.2		0.2		74.1

				Om een mail te versturen		1		0.2		0.2		74.3

				Om een nieuwe woning te zoeken		1		0.2		0.2		74.4

				Om een vraag te stellen en informatie te zoeken.		1		0.2		0.2		74.6

				Om eens te kijken		1		0.2		0.2		74.8

				Om iemand te helpen te zoeken naar een woning		1		0.2		0.2		74.9

				Om in te loggen en het zoeken van een woning		1		0.2		0.2		75.1

				Om informatie		1		0.2		0.2		75.2

				Om informatie te vinden		1		0.2		0.2		75.4

				Om informatie te zoeken.		1		0.2		0.2		75.6

				Om meer informatie te vinden betreffende huurders kwesties		1		0.2		0.2		75.7

				Om mijzelf te informeren.		1		0.2		0.2		75.9

				om op de hoogte te blijven, van wat er speelt		1		0.2		0.2		76.1

				om op te zoeken hoe ik een melding moet maken betreft storm schade of iets dergelijks		1		0.2		0.2		76.2

				Om reparatie te melden. Om andere woning te vinden		1		0.2		0.2		76.4

				om reparaties aan te geven		1		0.2		0.2		76.6

				om te kijk naar informatie		1		0.2		0.2		76.7

				Om te kijken of er nieuwtjes zijn		1		0.2		0.2		76.9

				Om te kijken of ik iets. Gemist heb		1		0.2		0.2		77.1

				om te kijken wat er gaat gebeuren.		1		0.2		0.2		77.2

				om te kijken wat er te doen is in mijn buurt.		1		0.2		0.2		77.4

				om te zien welke huizen er vacant zijn		1		0.2		0.2		77.6

				Om te zoeken waar ik mijn vragen en evt klachten moet plaatsen		1		0.2		0.2		77.7

				Om up to date te blijven.		1		0.2		0.2		77.9

				Om, indien nodig, informatie te vergaren. Of bepaalde situaties te regelen, af te handelen.		1		0.2		0.2		78.1

				Omdat ik vaak overlast van me buren heb en daar al 7 klachten voor heb ingedient		1		0.2		0.2		78.2

				Onderhoud		2		0.3		0.3		78.5

				Onderhoud of aanbod nieuwe woningen		1		0.2		0.2		78.7

				Onderhoud werkzaamheden, nieuwsgierig wat er te huur staat		1		0.2		0.2		78.9

				Ooo		1		0.2		0.2		79.0

				openingstijden   algemene informatie		1		0.2		0.2		79.2

				Opzoeken info		1		0.2		0.2		79.4

				Opzoeken info over diverse onderwerpen		1		0.2		0.2		79.5

				Opzoeken van nummers bij gebreken		1		0.2		0.2		79.7

				Over het kopen van mijn woning en over het vernieuwen ervan		1		0.2		0.2		79.9

				over warmte en energie		1		0.2		0.2		80.0

				over zaken die ik gelezen in de woonvenster of in de brievenpost		1		0.2		0.2		80.2

				persoonlijke informatie, en klacht melden		1		0.2		0.2		80.4

				reparatie en inform		1		0.2		0.2		80.5

				Reparatie verzoek		3		0.5		0.5		81.0

				reparatie verzoeken		1		0.2		0.2		81.2

				Reparatie verzoeken		2		0.3		0.3		81.5

				Reparatie verzoeken doorgeven		1		0.2		0.2		81.7

				Reparaties		1		0.2		0.2		81.8

				Reparaties doorgeven; belangrijke info bekijken		1		0.2		0.2		82.0

				Reparaties mesdemoiselles, voornamelijk		1		0.2		0.2		82.2

				reparatieverzoek		1		0.2		0.2		82.3

				Reparatieverzoek		1		0.2		0.2		82.5

				Reparatieverzoek indienen		1		0.2		0.2		82.7

				reparatieverzoeken		1		0.2		0.2		82.8

				Reparatieverzoeken		2		0.3		0.3		83.2

				Reperatie		1		0.2		0.2		83.3

				Reperatieverzoeken		1		0.2		0.2		83.5

				Service		1		0.2		0.2		83.7

				Soms nieuwsgierig. Of voor telf. no of zoiets.		1		0.2		0.2		83.8

				soms voor woningaanbod en om te zien wat er bij het servischecontract mogelijk is		1		0.2		0.2		84.0

				Storing reparatie werkzaamheden		1		0.2		0.2		84.2

				Storingen , huur , e.d.		1		0.2		0.2		84.3

				Storingsdienst oid		1		0.2		0.2		84.5

				telefoon nummer		1		0.2		0.2		84.7

				Telefoon nummer		2		0.3		0.3		85.0

				Telefoon nummers		1		0.2		0.2		85.1

				Telefoonnummer of emailadres zoeken.		1		0.2		0.2		85.3

				Telefoonnummer zoeken en kijken welke huizen daar staan dus doorklikken		1		0.2		0.2		85.5

				Telefoonnummer, informatie		1		0.2		0.2		85.6

				telefoonnummers, wie is waar verantwoordelijk voor, een vraag voor mezelf duidelijk krijgen		1		0.2		0.2		85.8

				uit interesse		1		0.2		0.2		86.0

				updates over het reilen en zeilen in de buurt		1		0.2		0.2		86.1

				Vacatures		1		0.2		0.2		86.3

				Van alles wat.		1		0.2		0.2		86.5

				Verschillend: info over facturen, over reparaties, over huurverhogingen, over subsidies, over energietransitie enz.		1		0.2		0.2		86.6

				voor algemene informatie en als ik een probleem heb ,waar ik dan moet zijn voor hulp.		1		0.2		0.2		86.8

				Voor contact/ stellen van vragen		1		0.2		0.2		87.0

				Voor de informatie		1		0.2		0.2		87.1

				Voor de informatie die gegeven wordt		1		0.2		0.2		87.3

				voor de nieuwtjes		1		0.2		0.2		87.5

				Voor een andere woning		1		0.2		0.2		87.6

				Voor een gelijkvloerse woning		1		0.2		0.2		87.8

				Voor eventuele vragen over een reparatie verzoek		1		0.2		0.2		88.0

				Voor het melden van een reparatie of eventueel nieuws.		1		0.2		0.2		88.1

				Voor het nieuws.		1		0.2		0.2		88.3

				Voor info		3		0.5		0.5		88.8

				Voor info over het wijkpanel ivm klachten over onderhoud/overlast achtertuin buurman.		1		0.2		0.2		88.9

				Voor informatie		2		0.3		0.3		89.3

				Voor informatie en op de hoogte te blijven om voorieningen voor een duuraam huis.		1		0.2		0.2		89.4

				voor informatie wat de woning betreft		1		0.2		0.2		89.6

				voor informatie.		1		0.2		0.2		89.8

				voor kleine klusjes wat gedaan kan worden		1		0.2		0.2		89.9

				Voor me contract		1		0.2		0.2		90.1

				Voor meldingen en informatie daar waar het nodig is		1		0.2		0.2		90.3

				Voor meldingen of antwoord op een melding		1		0.2		0.2		90.4

				voor meldingen te maken.		1		0.2		0.2		90.6

				Voor mijn punten voor woningzoekende te bekijken of voor de plannen, bv verven en andere verbeteringen.		1		0.2		0.2		90.8

				Voor nieuws		1		0.2		0.2		90.9

				Voor nieuws of informatie		1		0.2		0.2		91.1

				Voor nieuwtjes		1		0.2		0.2		91.3

				Voor onderhoud		1		0.2		0.2		91.4

				Voor onderhoudswerkzaamheden		1		0.2		0.2		91.6

				voor reparatie		1		0.2		0.2		91.7

				Voor reparatie verzoek en woningaanbod		1		0.2		0.2		91.9

				Voor reparaties melden		1		0.2		0.2		92.1

				Voor reparaties, opzoeken telefoonnummer, melding burenoverlast		1		0.2		0.2		92.2

				voor schades door te geven		1		0.2		0.2		92.4

				voor senioren nieuws		1		0.2		0.2		92.6

				Voor telefoonnummer of waar ik iets moet melden		1		0.2		0.2		92.7

				Voor van alles en nog wat		1		0.2		0.2		92.9

				voor woningaanboden en reparaties		1		0.2		0.2		93.1

				Voor woningen		1		0.2		0.2		93.2

				Voor woningruil		1		0.2		0.2		93.4

				vragen over onderhoud en reparatieverzoek		1		0.2		0.2		93.6

				vragen te stellen over bv een reparatie of melding maken van iets		1		0.2		0.2		93.7

				Wat er speelt , en kijken of er kans is op andere buren.		1		0.2		0.2		93.9

				Wat te doen met storingen en dergelijke		1		0.2		0.2		94.1

				Wat vervanginstermijn is, contactgegevens.		1		0.2		0.2		94.2

				weten wat er gaande is		1		0.2		0.2		94.4

				Wij willen verhuizen		1		0.2		0.2		94.6

				Willekeurig		1		0.2		0.2		94.7

				Woning aanbod		2		0.3		0.3		95.0

				woning aanbod en voor informatie		1		0.2		0.2		95.2

				Woning aanbod.		1		0.2		0.2		95.4

				Woning in Schagen		1		0.2		0.2		95.5

				Woning zoeken voor dochter		1		0.2		0.2		95.7

				woningaanbod		2		0.3		0.3		96.0

				Woningaanbod		1		0.2		0.2		96.2

				Woningaanbod en nieuwe bouwprojecten		1		0.2		0.2		96.4

				Woningaanbod, doorgeven gebreken telefoonnr. Opzoeken		1		0.2		0.2		96.5

				Woningaanbod, voorwaarden, eventuele koop huurhuis		1		0.2		0.2		96.7

				Woningen		4		0.7		0.7		97.4

				Woningen bekijken, wat er allemaal is voor eventueel later		1		0.2		0.2		97.5

				Woningen en klachten		1		0.2		0.2		97.7

				woningen kijken		1		0.2		0.2		97.9

				woningen te huur aangeboden  wat je allemaal op de website digitaal kunt regelen		1		0.2		0.2		98.0

				Woningen zoeken of interessanten informatie, leuke berichten.		1		0.2		0.2		98.2

				Woningruil		1		0.2		0.2		98.3

				Woon aan bod ,nieuws ,env reparatie ,		1		0.2		0.2		98.5

				Woonaanbod		1		0.2		0.2		98.7

				Woonmatch		1		0.2		0.2		98.8

				Woonzaken		1		0.2		0.2		99.0

				Zeer sporadisch		1		0.2		0.2		99.2

				zien voor ruimere woning die is noodzaak v.w. chr. med. beperkingen en werkzaamheden Inclusie VN verdrag en mediation i GGZ en WMO werken		1		0.2		0.2		99.3

				Zoeken naar woonruimte en direct getegeld		1		0.2		0.2		99.5

				Zoeken voor een andere woning		1		0.2		0.2		99.7

				Zomaar		1		0.2		0.2		99.8

				zomaar even kijken		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Nee, ik kan de informatie niet makkelijk vinden		37		6.1		9.5		9.5		9%

				Ja		353		58.3		90.5		100.0		91%

				Total		390		64.4		100.0

		Missing		System		216		35.6

		Total				606		100.0

		Nee, ik kan de informatie niet makkelijk vinden, omdat:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				569		93.9		93.9		93.9

				als ik dat wist dan kon ik de informatie wel degelijk vinden.		1		0.2		0.2		94.1

				Bijvoorbeeld welke reparaties/diensten er bij het servicepakket horen. Kon niet vinden waar dat staat.		1		0.2		0.2		94.2

				de tekst  soms niet begrijpelijk is.		1		0.2		0.2		94.4

				Er is bijna geen definief nieuws		1		0.2		0.2		94.6

				Er wordt weinig aangeboden		1		0.2		0.2		94.7

				geen ervaring mee.		1		0.2		0.2		94.9

				Geen huis te krijgen voor Mijn dochter met kind		1		0.2		0.2		95.0

				Het een moeilijk werkende,ondoorzichtige  (eerst inloggen enz.)website is.		1		0.2		0.2		95.2

				Het is niet altijd duidelijk waar ik de gezochte informatie kan vinden.		1		0.2		0.2		95.4

				Het mag wat eenvoudiger. Veel teveel handelingen om iets te regelen. Ook het inlogsysteem met IDIN is onpraktisch. DigiD werkt foutloze.		1		0.2		0.2		95.5

				ik daar niet zo handig in ben.		1		0.2		0.2		95.7

				ik geen lid ben van de reparatie club		1		0.2		0.2		95.9

				ik soms lang moet zoeken		1		0.2		0.2		96.0

				Ik vind het erg verwarrend bij wie ik een probleem moet vermelden		1		0.2		0.2		96.2

				Ik vind ht soms nog wel eens een klus om iets te vinden.		1		0.2		0.2		96.4

				Indien ik en reparatie wil aanvragen de lijst niet echt specifiek is		1		0.2		0.2		96.5

				Inloggen gaat vaak, lees de 2x dat ik t probeerde omdat ik t nodig had, niet		1		0.2		0.2		96.7

				is sinds een aantal maanden moeilijk geworden		1		0.2		0.2		96.9

				Ja dat is moeilijk		1		0.2		0.2		97.0

				Ja ik kan het makkelijk vinden, waardoor ik weet wat ik moet doen, alleen wordt er vervolgens vanuit Wooncompagnie niks mee gedaan.		1		0.2		0.2		97.2

				Ligt aan het onderwerp. Kan beter.		1		0.2		0.2		97.4

				niet altijd		3		0.5		0.5		97.9

				Niet makelijk om bepaalde informatie te traceren.		1		0.2		0.2		98.0

				Nvt		1		0.2		0.2		98.2

				Onduidelijk		1		0.2		0.2		98.3

				Onduidelijk informatie wat ik zoek. Ik zie niet compleet		1		0.2		0.2		98.5

				Onoverzichtelijk		1		0.2		0.2		98.7

				sommige dingen kan je er niet melden zoals de algemene verlichting		1		0.2		0.2		98.8

				Sommige dingen zijn moeilijk te vinden of er is helemaal geen antwoord op een vraag te vinden en dan stuur ik maar een mail		1		0.2		0.2		99.0

				soms moet ik googlen		1		0.2		0.2		99.2

				soms toch niet geheel duidelijk		1		0.2		0.2		99.3

				Soms, ben ik aan het zoeken en dan is het meer geluk dan wijsheid.....		1		0.2		0.2		99.5

				Veel antwoorden op vragen staan er niet op		1		0.2		0.2		99.7

				Vind t lastig om daadwerkelijk te vinden qua vraag klacht of opmerkingen		1		0.2		0.2		99.8

				ZIT (SOMS) DIEP VERSTOPT		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Welke informatie mist u op onze website?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ik mis:		59		9.7		15.1		15.1

				Geen		331		54.6		84.9		100.0

				Total		390		64.4		100.0

		Missing		System		216		35.6

		Total				606		100.0

		Ik mis:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				547		90.3		90.3		90.3

				??????		1		0.2		0.2		90.4

				Aanbod toekomstige woningbouw		1		0.2		0.2		90.6

				Activiteiten rondom klimaat in relatie tot onze woning		1		0.2		0.2		90.8

				Als ik informatie mis, ben ik daar op dit moment niet van bewust		1		0.2		0.2		90.9

				Antwoorden op veel gestelde vragen wat wel niet mag…		1		0.2		0.2		91.1

				Art 19 inzake VN Verdrag en meer		1		0.2		0.2		91.3

				Beleid en afspraken  Renovatie planning		1		0.2		0.2		91.4

				Bepaalde vragen bij veel gestelde vragen. Kan ze zo niet benoemen		1		0.2		0.2		91.6

				Bij reperatieverzoeken, kan je niet iets invullen als je in een apartementencomplex woont. Bijvoorbeeld reperatie verzoek voor de algehele verlichting.		1		0.2		0.2		91.7

				Breder aanbod!		1		0.2		0.2		91.9

				Data overzicht projecten voor huurders.		1		0.2		0.2		92.1

				De beschikbare woningen of woningen die in de verkoop komen. Ook mis ik de status bij meldingen aan Wooncompagnie		1		0.2		0.2		92.2

				De informatie is te algemeen, er zitten nogal verschillen in de woonsituaties van de Woco, zoals bijvoorbeeld verwarming etc.		1		0.2		0.2		92.4

				De mogelijkheid om in te loggen met digiD of met wachtwoord		1		0.2		0.2		92.6

				Directe telefoonnummers		1		0.2		0.2		92.7

				duidelijke informatie naar een service contract op het moment dat ik een reparatie wil aanbieden, ik moet dan altijd weer even spitten of een bep reparatie er dan onder valt		1		0.2		0.2		92.9

				Een tijdpad van verbouwingen, aanpassingen en renovaties per regio en wijk.		1		0.2		0.2		93.1

				Eenvoudig aanvraag voor vervangen/ vernieuwen van b.v. badkamer, wc of keuken.		1		0.2		0.2		93.2

				Geen idee		1		0.2		0.2		93.4

				Heb ik al toegelicht.		1		0.2		0.2		93.6

				Huurverhoging?		1		0.2		0.2		93.7

				ik mis comminicatie over het plaatsen van de schuurtjes. je wordt gewoon voor het fijt gesteld. ik wil helemaal geen nieuwe schuur. Daar mankeert niets aan.  ik onderhoud alles goed ik heb het gehuurd maar ben er wel netjes op .Nu ben ik 83jaar. Waar moet ik beginnen? Dat  kan ik niet meer aan. Mijn kinderen wonen niet in de buurt.  Ik vul dit wel  in, heeft het zin? ik wacht wel af.vriendelijke groeten mvr M.j Deen.		1		0.2		0.2		93.9

				ik mis inloggen met digid, of gewoon met gebruikersnaam en wachtwoord.  IDIN hebben veel mensen niet, ik ook niet		1		0.2		0.2		94.1

				Ik zou graag zien dat er aandacht wordt besteed aan: de aandacht niet alleen voor je huis, maar mn het bijhouden rondom je woning. Het ziet er soms ECHT niet uit!!!!!!! Ik hou dan mijn tuin goed bij, maakt het wonen ook aangenamer, maar als ik bij sommige om me heen zie, niet normaal!!		1		0.2		0.2		94.2

				Ikfo gepland groot onderhoud.		1		0.2		0.2		94.4

				Info over hoe woning duurzamer gemaakt kan worden (zonnepanelen e.d.)		1		0.2		0.2		94.6

				Info over plaatsing zonnepanelen in de toekomst.		1		0.2		0.2		94.7

				informatie hoe de status is van verduurzamen van de huurwoningen in het algemeen .dus een soort van plan van aanpak omdat de regering wil dat er verduurzaamd wordt.		1		0.2		0.2		94.9

				Informatie over geplande veranderingen zoals gaan wij af van gas?		1		0.2		0.2		95.0

				Informatie over zonnepanelen voor wie en welke woningen.		1		0.2		0.2		95.2

				Kopen van je huurwoning of dat mogelijk is.		1		0.2		0.2		95.4

				Meer huizen		1		0.2		0.2		95.5

				meer persoonlijke verhalen, of misschien is het leuk om regelmatig een bepaalde wijk onder de loep te nemen en daar iets over te vertellen		1		0.2		0.2		95.7

				Misschien een lijst van onderhoudswerkzaamheden voor de langere termijn , per gemeente waar jullie woningen hebben.		1		0.2		0.2		95.9

				Nvt		1		0.2		0.2		96.0

				Over wat er in de toekomst met woningen gaat gebeuren ,verbouwen  etc,.		1		0.2		0.2		96.2

				Planning voor de toekomst per wijk. Dus bv zonnepanelen, etc		1		0.2		0.2		96.4

				platte gronden van de aangeboden woningen.  Vertrekkende huurders zouden verplicht moeten worden de tuin om het huis veel netter achter te laten.desnoods een boete waarmee de wooncomgagnie het alsnog netjes laat maken voor de nieuwe bewoner.		1		0.2		0.2		96.5

				Reparaties voor algemeen. Ik zie niet veel!		1		0.2		0.2		96.7

				Servicepakket info		1		0.2		0.2		96.9

				Soms buurtinfo		1		0.2		0.2		97.0

				Specifiek contact persoon voor specifieke problemen/ vragen		1		0.2		0.2		97.2

				specifieke info aangaande woonkosten en veiligheid		1		0.2		0.2		97.4

				Status van energie label ven mijn huis		1		0.2		0.2		97.5

				Structuur		1		0.2		0.2		97.7

				Teveel je eigen verhaal kunnen doen.		1		0.2		0.2		97.9

				Toegespitste info t.a.v. mijn woning.		1		0.2		0.2		98.0

				toekomst plannen die meest al jaren duren voor dat ze uitgevoerd zijn		1		0.2		0.2		98.2

				Toekomstige plannen voor de woningen		1		0.2		0.2		98.3

				Verantwoording en dus verantwoordelijke personen bij bepaalde taken.		1		0.2		0.2		98.5

				Voorheen stond er ergens een planning wat er aan huizen ging gebeuren		1		0.2		0.2		98.7

				voorwaarden, wetten, updates		1		0.2		0.2		98.8

				Vordering bouw plannen		1		0.2		0.2		99.0

				Wanneer er wederom aandacht aan huizen gegeven wordt		1		0.2		0.2		99.2

				Wanneer gaat men over op zonnepanelen en wanneer Kan ik gas en water besparen met de laatst nieuw geplaatste gasketel		1		0.2		0.2		99.3

				wanneer onze huizen iets krijgen onderandere nieuwe ketels of zonnepannelen of een verbeterende isolatie . Wanneer een wijk aan de beurt is .....		1		0.2		0.2		99.5

				weet niet precies		1		0.2		0.2		99.7

				Welke regio welke contactpersoon aan verbinden is		1		0.2		0.2		99.8

				Woonconsulenten waar en wie en hoe of wat		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		WhatsApp																Zou u een WhatsApp- of chatfunctie handig vinden op de website?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent								Ja		Nee

		Valid		Ja		252		41.6		44.4		44.4						WhatsApp		44%		56%

				Nee		315		52.0		55.6		100.0						Chatfunctie		40%		60%

				Total		567		93.6		100.0

		Missing		System		39		6.4

		Total				606		100.0

		Chatfunctie

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja		227		37.5		40.0		40.0

				Nee		340		56.1		60.0		100.0

				Total		567		93.6		100.0

		Missing		System		39		6.4

		Total				606		100.0

		Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja		100		16.5		17.6		17.6		18%

				Nee		467		77.1		82.4		100.0		82%

				Total		567		93.6		100.0

		Missing		System		39		6.4

		Total				606		100.0

		Wat kunnen wij verbeteren aan onze communicatie op de Social media kanalen?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ik heb de volgende verbeterpunten:		7		1.2		7.0		7.0

				Weet ik niet / niks		93		15.3		93.0		100.0

				Total		100		16.5		100.0

		Missing		System		506		83.5

		Total				606		100.0

		Ik heb de volgende verbeterpunten:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				599		98.8		98.8		98.8

				Aandacht voor de leefomgeving		1		0.2		0.2		99.0

				Brieven in andere taal, veel Pools hier in de buurt misschien wel fijn of Engels dan.		1		0.2		0.2		99.2

				Duidelijkheid.		1		0.2		0.2		99.3

				Meer		1		0.2		0.2		99.5

				Meer informatie er op zetten		1		0.2		0.2		99.7

				Meer luisteren naar bewoners		1		0.2		0.2		99.8

				Misschien meer posten, leuke vooruitzichten, vacatures etc. Maar weet nu eigenlijk niet of ik t buurtteam of Wooncompagnie zelf volg... Weet ook niet of er een verschil is... Haha		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja		112		18.5		22.1		22.1		22%

				Nee		395		65.2		77.9		100.0		78%

				Total		507		83.7		100.0

		Missing		System		99		16.3

		Total				606		100.0



		Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast? En wilt u toelichten waarom u dat vindt?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Toelichting:		42		6.9		8.3		8.3		8%

				Ik sta hier positief tegenover		223		36.8		44.0		52.3		44%		48%

				Ik sta hier neutraal tegenover		218		36.0		43.0		95.3		43%		47%

				Ik sta hier negatief tegenover		24		4.0		4.7		100.0		5%		5%

				Total		507		83.7		100.0

		Missing		System		99		16.3

		Total				606		100.0

		Toelichting:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				564		93.1		93.1		93.1

				-		1		0.2		0.2		93.2

				1ste: Een stuk vriendelijker gesteld dan destijds bij mij per telefoon!    2de: Video gaat uit van een overwegend positief resultaat. Nogal onrealistisch. Ook vriendelijk benaderen zal nogal eens agressie tot resultaat hebben helaas. Wordt onderschat door WC.		1		0.2		0.2		93.4

				Als er iets is bel ik graag zelf met wooncompagnie. Het is in de ze tijd toch veelal kijk even op de site of app bij b.v Wooncompagnie en los het zelf maar op		1		0.2		0.2		93.6

				altijd handig om te weten		1		0.2		0.2		93.7

				Beetje kinderachtig		1		0.2		0.2		93.9

				Beetje vaag allemaal, voegt niets toe, kan ik ook zelf lezen.  Dat kost minder tijd!		1		0.2		0.2		94.1

				Ben niet zo goed met internet		1		0.2		0.2		94.2

				Communicatie met jullie is belangrijk.		1		0.2		0.2		94.4

				De video over overlast mag wat serieuzer.		1		0.2		0.2		94.6

				De video's geven duidelijkheid, ook aan mnsen die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen of leesproblemen hebben.		1		0.2		0.2		94.7

				Duidelijk		1		0.2		0.2		94.9

				Duidelijke info		1		0.2		0.2		95.0

				Erg kinderachtig. Te lang. Keuze menu te beperkt.		1		0.2		0.2		95.2

				Extra informatie		1		0.2		0.2		95.4

				Graag persoonlijk contact		1		0.2		0.2		95.5

				Heb al service abonnement. Ervaar geen overlast. Onzin filmpjes. Indien nodig bel ik jullie wel.		1		0.2		0.2		95.7

				Heb hier geen ervaring mee		1		0.2		0.2		95.9

				Heb hier niks mee		1		0.2		0.2		96.0

				Heb problemen om na de video’s weer terug te komen naar het vorige blad.		1		0.2		0.2		96.2

				Heb sinds ik hier woon last van 2 buurtbewoners. Helaas is er niets tegen te doen. Ik moet het maar accepteren dat de buurman kuikens en zelf gevangen sloot visjes aan katten voert. En mijn andere buurvrouw heeft wanen en scheld me steeds verrot ook dat moet ik maar accepteren. Gelukkig nu bijna woningruil dus eindelijk er vanaf.		1		0.2		0.2		96.4

				Heel duidelijk en fijn dat er ook tekst bij staat		1		0.2		0.2		96.5

				Het is me niet gelukt de films te openen		1		0.2		0.2		96.7

				Het komt duidelijk binnen bij de jongere mensen die toch een andere gedachtengang hebben dan de "oudere"		1		0.2		0.2		96.9

				Het zal aan mij liggen, ik vind het nogal kinderachtig overkomen. Alsof uw bewoners simpele zielen zijn, terwijl als dat zo is, de kans groot is dat ze heel geen internet (kunnen) gebruiken.		1		0.2		0.2		97.0

				Ik geef de voorkeur aan persoonlijk contact is ik vragen heb.		1		0.2		0.2		97.2

				ik houd niet zo van video. Ik lees liever een bericht		1		0.2		0.2		97.4

				ik kon de video's niet openen		1		0.2		0.2		97.5

				Ik sta hier negatief tegenover. ! Ik wil graag eens met iemand van Wc om de tafel. Heel veel zaken die voor rekening van de huurder komen in het service abonnement, is simpelweg slijtage. ! Na mijn vakantie zal ik contact opnemen met iemand van de WC om dit bespreekbaar te maken.		1		0.2		0.2		97.7

				Ik vind het vanzelfsprekend dat een huurder zijn huis zelf onderhoud en als er dan naar aanleiding van gebruiks schade iets vernieuwd moet worden moet dat ook als vanzelfsprekend door verhuurder zonder service abonnement vernieuwd worden zo was het vroeger ook altijd		1		0.2		0.2		97.9

				Is snel te begrijpen		1		0.2		0.2		98.0

				Is zwaaien naar er elkaar overlast>		1		0.2		0.2		98.2

				Kost me veel teveel tijd. Lees liever vlot dan zo'n video kijken. Dus niet gekeken.		1		0.2		0.2		98.3

				Kwam niet door		1		0.2		0.2		98.5

				Mocht ik last/ of service klachten hebben neem ik kontakt op met Wooncompagnie.		1		0.2		0.2		98.7

				omdat ,als ik een probleem heb geen ro0bot wil raadplegen maar een mens		1		0.2		0.2		98.8

				Onvoldoende duidelijk wat er onder een serviceabonnement valt of het verschil tussen hinder, overlast en gevaar		1		0.2		0.2		99.0

				Service abonnement. Maar hoe duur? En wat krijg je dan? Weinig concrete informatie		1		0.2		0.2		99.2

				Te algemeen. In 9 van de 10 gevallen voldoet het net niet.		1		0.2		0.2		99.3

				Verbetering van de leefomgeving		1		0.2		0.2		99.5

				Video's zijn  prima te begrijpen maar igv hinder schetsen jullie wel de ideale situatie		1		0.2		0.2		99.7

				Voor mensen met dyslexie erg handig. Alleen minder geschreven text erbij		1		0.2		0.2		99.8

				weet niet wat dit is		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Geen behoefte aan		176		29.0		100.0		100.0						Geen behoefte aan		35%		0%		35%

		Missing		System		430		71.0										Iets anders, namelijk:		5%		0%		5%

		Total				606		100.0										Afrekening servicekosten		15%		0%		15%

																		Zelf klussen		31%		0%		31%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)																Renovatie		41%		0%		41%

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Energie besparing verwijzen naar installatie		42%		0%		42%

		Valid		Afrekening servicekosten		75		12.4		100.0		100.0

		Missing		System		531		87.6

		Total				606		100.0

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Renovatie		207		34.2		100.0		100.0

		Missing		System		399		65.8

		Total				606		100.0

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Energie besparing verwijzen naar installatie		214		35.3		100.0		100.0

		Missing		System		392		64.7

		Total				606		100.0

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Zelf klussen		155		25.6		100.0		100.0

		Missing		System		451		74.4

		Total				606		100.0

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Iets anders, namelijk:		26		4.3		100.0		100.0

		Missing		System		580		95.7

		Total				606		100.0

		Other (please specify)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				580		95.7		95.7		95.7

				Buurtverbetering.		1		0.2		0.2		95.9

				het voeren van dieren buiten de winter (ratten overlast)		1		0.2		0.2		96.0

				Hoe contact op te nemen met Wooncompagnie		1		0.2		0.2		96.2

				Hulp bij huurachterstand - hoe te voorkomen		1		0.2		0.2		96.4

				Hulp bij wat vergoed wordt door wooncompagnie bij kapotte deuren etc		1		0.2		0.2		96.5

				Huurverhoging laten zien hoe je eigen verhoging is opgebouwd net als de nuon fataffal doet met de jaarrekening		1		0.2		0.2		96.7

				ik weet het niet		1		0.2		0.2		96.9

				Informatie over hulp bij klussen, sommige klussen worden niet door woningbouw gedaan en zijn te groot voor wonen plus b.v. En wanneer het budget heel klein is , wat dan?		1		0.2		0.2		97.0

				isolatie woningen		1		0.2		0.2		97.2

				Kopen van je huurwoning		1		0.2		0.2		97.4

				leefomgeving		1		0.2		0.2		97.5

				melden van dingen in de buurt die niet in orde zijn		1		0.2		0.2		97.7

				Mogelijke energiebesparende oplossingen in huis.		1		0.2		0.2		97.9

				Reparatie door de WC		1		0.2		0.2		98.0

				Rookmelders		1		0.2		0.2		98.2

				Serres en aanbouw		1		0.2		0.2		98.3

				Tips voor de tuin klimaatbestendig maken zoals n regenton, tegels eruit enz		1		0.2		0.2		98.5

				Van alles		1		0.2		0.2		98.7

				waar blijven de verplichte rookmelders		1		0.2		0.2		98.8

				Wat doet een huismeester met jou vragen		1		0.2		0.2		99.0

				Wat je wel en niet mag veranderen / verbouwen in een huurwoning		1		0.2		0.2		99.2

				Wat mag je wel veranderen in de huurwoning en wat niet. Of wat moet in overleg.		1		0.2		0.2		99.3

				Woning verbetering		1		0.2		0.2		99.5

				Woningruil		1		0.2		0.2		99.7

				zonnepanelen		1		0.2		0.2		99.8

				Zonnepanelen		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Bewonersblad Woonvenster

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		4		0.7		0.8		0.8

				2		4		0.7		0.8		1.6

				3		4		0.7		0.8		2.4

				4		2		0.3		0.4		2.8

				5		11		1.8		2.2		5.0

				6		37		6.1		7.4		12.4

				7		104		17.2		20.8		33.2

				8		192		31.7		38.4		71.6

				9		85		14.0		17.0		88.6

				10		32		5.3		6.4		95.0

				Weet niet / N.v.t.		25		4.1		5.0		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Folders

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		8		1.3		1.6		1.6

				3		6		1.0		1.2		2.8

				5		21		3.5		4.2		7.0

				6		32		5.3		6.4		13.4

				7		87		14.4		17.4		30.8

				8		125		20.6		25.0		55.8

				9		51		8.4		10.2		66.0

				10		18		3.0		3.6		69.6

				Weet niet / N.v.t.		152		25.1		30.4		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Informatieboekjes

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		6		1.0		1.2		1.2

				2		1		0.2		0.2		1.4

				3		6		1.0		1.2		2.6

				4		3		0.5		0.6		3.2

				5		13		2.1		2.6		5.8

				6		31		5.1		6.2		12.0

				7		80		13.2		16.0		28.0

				8		108		17.8		21.6		49.6

				9		49		8.1		9.8		59.4

				10		18		3.0		3.6		63.0

				Weet niet / N.v.t.		185		30.5		37.0		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Brieven

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		8		1.3		1.6		1.6

				2		1		0.2		0.2		1.8

				3		1		0.2		0.2		2.0

				4		7		1.2		1.4		3.4

				5		13		2.1		2.6		6.0

				6		35		5.8		7.0		13.0

				7		119		19.6		23.8		36.8

				8		167		27.6		33.4		70.2

				9		81		13.4		16.2		86.4

				10		38		6.3		7.6		94.0

				Weet niet / N.v.t.		30		5.0		6.0		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Website

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		5		0.8		1.0		1.0

				2		1		0.2		0.2		1.2

				3		2		0.3		0.4		1.6

				4		5		0.8		1.0		2.6

				5		16		2.6		3.2		5.8

				6		28		4.6		5.6		11.4

				7		112		18.5		22.4		33.8

				8		146		24.1		29.2		63.0

				9		64		10.6		12.8		75.8

				10		30		5.0		6.0		81.8

				Weet niet / N.v.t.		91		15.0		18.2		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Social media

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		12		2.0		2.4		2.4

				2		1		0.2		0.2		2.6

				3		1		0.2		0.2		2.8

				4		1		0.2		0.2		3.0

				5		20		3.3		4.0		7.0

				6		20		3.3		4.0		11.0

				7		58		9.6		11.6		22.6

				8		53		8.7		10.6		33.2

				9		26		4.3		5.2		38.4

				10		4		0.7		0.8		39.2

				Weet niet / N.v.t.		304		50.2		60.8		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Heeft u tips als het gaat om onze (schriftelijke) communicatie naar bewoners? (niet verplicht).

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				419		69.1		69.1		69.1

				ik ga er van uit dat u uw best doet om een goede heldere duidelijke brief, email etc. te maken.  Even vreemde ogen laten kijken kan nooit kwaad.		1		0.2		0.2		69.3

				-		1		0.2		0.2		69.5

				👍		1		0.2		0.2		69.6

				Aandacht en communicatie		1		0.2		0.2		69.8

				Accu van electrische fietsen opladen. Waar moet dit gebeuren, in de boxen of de accu van de fiets halen en in de woning zelf opladen. I.v.m. brandgevaar.		1		0.2		0.2		70.0

				afspraak nakomen dat mis ik heel erg ,dat is iets wat wooncompagnie niet doet		1		0.2		0.2		70.1

				Als brief  verstuurd wordt met bv netjes houden rondom huis ook daarna op terug komen. Nu krijgen mensen een brief en daarna wordt er niets meer mee gedaan		1		0.2		0.2		70.3

				Als er belangrijk nieuws is op  de website dan een link sturen naar emailadres bewoners.   Btw:qua onderhoud hoor ik wel regelmatig klachten		1		0.2		0.2		70.5

				Als er een vraag is gesteld in bijv direct regelen moet ik na 6weken smeken om een antwoord. Zeer slecht		1		0.2		0.2		70.6

				Als ik iets meld bij het buurtteam zou ik graag een terugkoppeling willen of het is opgelost of niet, in mijn geval van Mark de Koning. Gaat erg moeizaam met hem		1		0.2		0.2		70.8

				aub. alle informatie per brief in de bus.		1		0.2		0.2		71.0

				Behandel bewoners niet als kleine kinderen		1		0.2		0.2		71.1

				Beloftes nakomen		1		0.2		0.2		71.3

				Betere communicatie personeel en bewoners ook fotos schade zorgvuldiger mee om gaan		1		0.2		0.2		71.5

				Bewonersblad: maak een pagina per gemeente en een algemene.		1		0.2		0.2		71.6

				Bij mijn laatste klacht heb ik twee keer moeten vragen om actie en nog steeds is de klacht niet opgelost, erger nog, ik hoor gewoon helemaal niets meer.		1		0.2		0.2		71.8

				Bij werkzaamheden in de buurt graag alle bewoners informeren ipv alleen de bewoners waar werkzaamheden gedaan worden ivm met geluidsoverlast ( vervanging badkamers en toiletten afgelopen jaar)    Graag duidelijk antwoorden als men een vraag/bercht stuurt via de website en deze niet zomaar afsluiten zonder antwoordt. Zou ook fijn zijn als er contact wordt gezocht bij klachten.		1		0.2		0.2		71.9

				Blijf MIND en stop ivm de RVS de huurverhoging per 01.07.2022		1		0.2		0.2		72.1

				Blijf schriftelijk contact houden met bewoners. We worden allemaal wat ouder en snappen niet altijd de computer		1		0.2		0.2		72.3

				Brieven waarop met antwoordenveloppe moet worden gereageerd zoals onlangs inzake zonnepanelen vind ik niet handig. Tegenwoordig haast geen brievenbus in de buurt. Dit soort brieven kunnen beter per e-mail worden gestuurd zodat digitaal kan worden geantwoord		1		0.2		0.2		72.4

				Checken op taalfouten		1		0.2		0.2		72.6

				Concreet houden en een online of live bijeenkomst organiseren		1		0.2		0.2		72.8

				Concrete informatie graag		1		0.2		0.2		72.9

				Controleer vaker of mensen met Hedera die rotzooi, één grote luizenkwekerij, wel kort genoeg houden in plaats dat het bij mijn de tuinkast groeit en ik mijn kussens kan weggooien.		1		0.2		0.2		73.1

				Dat als je wat aan geeft dat stuk aan het gaan is , en je wilt waarschuwen dit opgepakt wordt.\En je een goed en fatsoenlijk antwoord krijgt. Communicatie is bij u bedrijf een moeilijk punt.		1		0.2		0.2		73.3

				De afhandeling van “ tickets” kan beter.		1		0.2		0.2		73.4

				De communicatie is over het algemeen goed, het zal beslist wel eens fout lopen maar vaak komt dat van twee kanten		1		0.2		0.2		73.6

				De tijd nemen als er iets is.		1		0.2		0.2		73.8

				Directere communicatie  Afspraken op tijdstippen ipv tussen 8-13 u of 13-17u		1		0.2		0.2		73.9

				Dit is marketing geen communicatie.		1		0.2		0.2		74.1

				Doelgericht. Met actie of interactie tot gevolg.		1		0.2		0.2		74.3

				Doorgaan op de ingeslagen weg zoals verbeteren van de toegankelijkheid en feedback vragen.		1		0.2		0.2		74.4

				Duidelijke antwoorden op klachten/meldingen m.b.t overlast vd buren.  Terugkoppeling vd acties die zijn ondernomen, zoals de wijkagent etc....		1		0.2		0.2		74.6

				Duidelijkere en volledige informatie		1		0.2		0.2		74.8

				Duidelijkheid		1		0.2		0.2		74.9

				Een terugkoppeling van iet, zou fijn zijn. Als je bijvoorbeeld ergens een melding van hebt gedaan en wooncompagnie heeft hier actie in ondernomen, zou het fijn zijn als je hier ook wat van hoort.		1		0.2		0.2		75.1

				Een voorbeeld , het Buurtplein werd gerenoveerd. Prachtig mooi maar onze 5 parkeerplaatsen werden volgebouwd met keten. Daar wer niets aan ons verteld . Veel te lang geduurd.		1		0.2		0.2		75.2

				Er is bij mijn woning meerdere keren een renovatie, aanpassing gemeld die achteraf niet doorging.  Daar heb ik geen informatie over gekregen.   Dus je krijgt dan een aannemer in huis en verwacht meer info over de  renovatie en dan komt er geen info.   Dat is zeer frustrerend aangezien je dan weer jaren moet wachten tot je weer aan de beurt bent.   Graag duidelijker communiceren, ook als het niet lukt om dingen uit te voeren zoals gepland.		1		0.2		0.2		75.4

				ga zo door		1		0.2		0.2		75.6

				gebruik niet van die stinkende inkt voor het krantje, ruikt echt chemisch		1		0.2		0.2		75.7

				geen		4		0.7		0.7		76.4

				Geen		10		1.7		1.7		78.1

				Geen idee		1		0.2		0.2		78.2

				geen mening		1		0.2		0.2		78.4

				Geen opmerking		1		0.2		0.2		78.5

				Geen tips		2		0.3		0.3		78.9

				Geen tips op dit moment		1		0.2		0.2		79.0

				Geen tips.		1		0.2		0.2		79.2

				Geen verbeterpunten kunnen bedenken		1		0.2		0.2		79.4

				Geen, alles is duidelijk!		1		0.2		0.2		79.5

				Geen.		1		0.2		0.2		79.7

				gewoon,ouderwets een brief over belangrijke zaken.Filmpjes zijn leuk voor de makers.vooral blijven doen! brief per email is prima .veel plezier met de woonkrant en videoproduktie.Scheelt personeel concludeer ik.		1		0.2		0.2		79.9

				Graag een duidelijke uitleg wat er precies staat te gebeuren zou veel helpen voor veel mensen want soms is het niet geheel duidelijk wat er gaat gebeuren, bv als het om een reparatie cq vervanging gaat. Zoals bij mij onlangs de schrobput dicht gemaakt werd. Voor mij was t niet duidelijk wat er gedaan zou worden maar voor de uitvoerder ook niet.Die moest een belletje plegen om te vragen wat de bedoeling was.		1		0.2		0.2		80.0

				Het leesvenster ruikt verschrikkelijk. Weet niet of dit aan het papier of aan de inkt ligt….🥴		1		0.2		0.2		80.2

				Het stoort mij dat er informatie staat op sociaal media. Er zijn nog steeds mensen zonder computer. Sociaal media kan je beter mijden		1		0.2		0.2		80.4

				Het woonvenster is prachtig en informatief, maar mag wat mij betreft wel op wat minder dik en luxe papier gedrukt worden. Zeker als het meer als 3 x per jaar uitkomt. Scheelt in kosten en voor milieu		1		0.2		0.2		80.5

				Het zou fijn zijn als het allemaal iets persoonlijker wordt en werknemers hun naam vermelden bij correspondentie. Dit gebeurt namelijk niet altijd en is het lasteig te achterhalen welke persoon wat regelt.		1		0.2		0.2		80.7

				Het zou wel wat minder zakelijk kunnen.		1		0.2		0.2		80.9

				Hoe het er voor staat met aanpassen van de huizen aan het gasvrij worden		1		0.2		0.2		81.0

				Hou het duidelijk ook voor de anders talig Nederlandse huurders belangrijk niet te veel moeilijke woorden		1		0.2		0.2		81.2

				hou t taalgebruik simpel.gelukkig doen jullie dat al heel goed in mijn ogen.		1		0.2		0.2		81.4

				Hou vooral rekening met ouderen waar sociale media niet altijd is ingeburgerd.		1		0.2		0.2		81.5

				Ik heb eigenlijk geen tips... Wat mij wel opvalt is dat als je soms belt met Wooncompanie : het scheelt wie je aan de telefoon hebt, de 1 heel meelevend - de ander toch minder geïnteresseerd.... Verder alles oke !!		1		0.2		0.2		81.7

				Ik verwonder mij telkens als huurder met evt vragen ik antwoord krijg maar nooit daadwerkelijke feedback		1		0.2		0.2		81.8

				Ik vind het contact aan de telefoon vaak stug en niet heel vriendelijk Je krijgt soms het gevoel niet serieus genomen te worden. Dit maakt de drempel om dan in contact te komen hoog en dat is jammer.		1		0.2		0.2		82.0

				Ik zou graag media ondertiteling omdat ik doof ben.		1		0.2		0.2		82.2

				In het Engels misschien?		1		0.2		0.2		82.3

				Is heel goe zo		1		0.2		0.2		82.5

				Ja alleen als het belangrijk is		1		0.2		0.2		82.7

				Ja, antwoorden op hun tel, kontaktform. Of brief Ben zeer ontstemd hierover		1		0.2		0.2		82.8

				Ja, bijvoorbeeld de rookmelders, monteur is langs geweest, ik was niet thuis, er staat een tel.nr. maar deze man is of in gesprek of belt niet terug als je iets inspreekt, heel vervelend		1		0.2		0.2		83.0

				Ja, blijf dit doen er zijn oudere die geen computer / tablet of smartphone hebben en die mogen niet in een zwart gat vallen als het gaat om communicatie.		1		0.2		0.2		83.2

				Ja, wel mee door blijven gaan ook al maak ik er zelf geen gebruik van. Ik lees de brieven  wel altijd snel even door .  Niet alles digitaal dat is niet voor iedereen goed. Mijn ouders bijvoorbeeld hebben geen eens een computer of smartphone en die zijn vast niet de enige		1		0.2		0.2		83.3

				Laat ook iets weten als het niet doorgaat wat u aankondigt. Heb nog een brief van meer dan jaar terug waarin u aangeeft rookmelders te gaan plaatsen. Nooit gebeurd.		1		0.2		0.2		83.5

				Mag wel wat vriendelijker en respectvoller met ruimte voor direct contact (mondeling). Buurtteam nogal onzichtbaar in realiteit.  Tot slot: Graag ook enquête over mondelinge communicatie.		1		0.2		0.2		83.7

				meer informatie wat betreft verbetering aan de woning, tijd enz., bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen, wanneer enz.		1		0.2		0.2		83.8

				Meer inlevingsvermogen vermogen bij sommige klachten		1		0.2		0.2		84.0

				Meer telefonisch of persoonlijke contact mogelijkheden erbij vermelden. Een brief is soms onvolledig. En vragen kunnen stellen is fijn.		1		0.2		0.2		84.2

				meer terugkoppelen bij melden van klachten		1		0.2		0.2		84.3

				Meer uitgebreide informatie en verwijzing naar instanties of hoe en met wie je contact moet zoeken voor wat		1		0.2		0.2		84.5

				Misschien niet alleen in het Nederlands,wij hebben in Edam mensen uit Syrie, Somalie en Marokko		1		0.2		0.2		84.7

				Momenteel niet		1		0.2		0.2		84.8

				n.v.t.		1		0.2		0.2		85.0

				N.v.t.		1		0.2		0.2		85.1

				nee		7		1.2		1.2		86.3

				Nee		34		5.6		5.6		91.9

				nee alles loopt keurig		1		0.2		0.2		92.1

				Nee ga zo door		1		0.2		0.2		92.2

				Nee, niet echt.		1		0.2		0.2		92.4

				Nee, prima zo.		1		0.2		0.2		92.6

				Nee,het is duidelijk zo!		1		0.2		0.2		92.7

				Nee,sorry..		1		0.2		0.2		92.9

				Nee.		1		0.2		0.2		93.1

				neen		3		0.5		0.5		93.6

				Neen		2		0.3		0.3		93.9

				Nog nooit een woonconsulenten of iets in die trant gezien de afgelopen 6 jaar		1		0.2		0.2		94.1

				Nope		1		0.2		0.2		94.2

				nvt		7		1.2		1.2		95.4

				Nvt		4		0.7		0.7		96.0

				om papier te sparen, digitaal op de site.		1		0.2		0.2		96.2

				Op dit moment geen.   .		1		0.2		0.2		96.4

				op dit moment niet		1		0.2		0.2		96.5

				Op heden niet		1		0.2		0.2		96.7

				Op iedere vraag een eerlijk antwoord.		1		0.2		0.2		96.9

				Prima		1		0.2		0.2		97.0

				Prima zo!!!!		1		0.2		0.2		97.2

				Rekening houden met de leeftijd voor wie de communicatie geldt		1		0.2		0.2		97.4

				Ruim van te voren per brief aangeven als er iets is of gaat gebeuren aan het huis enz. Wat ik al aangaf misschien leuk om elke keer een wijk onder de loep te nemen en erover te vertellen. Zo maak je de bewoners kennis met de verschillende wijken in de verschillende plaatsen.		1		0.2		0.2		97.5

				Schriftelijk is oke		1		0.2		0.2		97.7

				Snellere communicatie		1		0.2		0.2		97.9

				Toch het liefst digitaal met een herinnering op de mail, scheelt weer een boom :)		1		0.2		0.2		98.0

				Vaker doen als er werkzaamheden zijn of reparaties. Maar ook als er wat besproken is met Wooncompagnie. Dit kan ook per mail.		1		0.2		0.2		98.2

				venster blad is zonde van jullie geld. ik lees het niet. blader het door maar het gaat altijd over algemene zaken die mij niet interesseren of gebieden waar ik niet woon en dus geen interesse in heb.		1		0.2		0.2		98.3

				Voor ouderen boven de 75.......liever schriftelijk		1		0.2		0.2		98.5

				Vriendelijke toon, zich kunnen verplaatsten in mensen met weinig geld die niet eens een service abonnement zich kunnen veroorloven en met zeer veel moeite de huur betalen die elk jaar omhoog gaat!!!		1		0.2		0.2		98.7

				Wees eerlijk, praktisch en compleet. Huurders zijn ook mensen.		1		0.2		0.2		98.8

				Weinig persoonlijke communicatie		1		0.2		0.2		99.0

				Weten wat de situatie van het betreffende wooncomplex is.		1		0.2		0.2		99.2

				Woonaanbiedingen per post aangereikt!  Ik sta al zolang ingeschreven en heb een goed eengezinswoning huis in te leveren!		1		0.2		0.2		99.3

				Woonvenster heb ik me voor afgemeld     Ik kan me geen folders herinneren     Ik kan me geen informatieboekjes herinneren    Ik kan me geen brieven herinneren     De laatste keer dat ik op jullie site was heb ik kunnen vinden wat ik zocht , en ben daarna eigenlijk niet meer op jullie site geweest     Ik heb jullie (nog) niet bij mijn social media staan		1		0.2		0.2		99.5

				xxx		1		0.2		0.2		99.7

				Zoals het nu gaat is het voor mij prima.		1		0.2		0.2		99.8

				Zorg dat mensen kunnen inloggen ook zonder idin, niet iedereen doet telebankieren		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Leeftijd

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		30 en jonger		14		2.3		2.3		2.3

				31-40		31		5.1		5.1		7.5

				41-50		68		11.2		11.3		18.7

				51-60		112		18.5		18.6		37.3

				61-70		186		30.7		30.8		68.2

				71 en ouder		192		31.7		31.8		100.0

				Total		603		99.5		100.0

		Missing		System		3		0.5

		Total				606		100.0

		MEANS TABLES=q0021_0001 q0021_0002 q0021_0003 q0021_0004 q0021_0005 q0021_0006 BY Leeftijd

		/CELLS=MEAN COUNT.

		Means

		Notes

		Output Created				05-JUN-2022 11:35:07

		Comments				

		Input		Data		H:\Digitaal bewonerspanel Wooncompagnie communicatie1.sav

				Active Dataset		DataSet1

				File Label		File created by user 'asyncjobs_user' at Sun Jun  5 08:57:31 202

				Filter		<none>

				Weight		<none>

				Split File		<none>

				N of Rows in Working Data File		606

		Missing Value Handling		Definition of Missing		For each dependent variable in a table, user-defined missing values for the dependent and all grouping variables are treated as missing.

				Cases Used		Cases used for each table have no missing values in any independent variable, and not all dependent variables have missing values.

		Syntax				MEANS TABLES=q0021_0001 q0021_0002 q0021_0003 q0021_0004 q0021_0005 q0021_0006 BY Leeftijd
  /CELLS=MEAN COUNT.

		Resources		Processor Time		00:00:00,09

				Elapsed Time		00:00:00,11

		Case Processing Summary

				Cases

				Included				Excluded				Total

				N		Percent		N		Percent		N		Percent

		Bewonersblad Woonvenster  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Folders  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Informatieboekjes  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Brieven  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Website  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Social media  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Report

		Leeftijd				Bewonersblad Woonvenster		Folders		Informatieboekjes		Brieven		Website		Social media		 		Bewonersblad Woonvenster		Folders		Informatieboekjes		Brieven		Website		Social media

		30 en jonger		Mean		7.6364		6.9091		6.2727		7.1818		7.5455		9.5455		Rapportcijfer		7.7		7.4		7.4		7.6		7.6		6.9

				N		11		11		11		11		11		11		# reacties		475		348		315		470		409		196

		31-40		Mean		7.6071		9.1429		9.1071		7.6429		7.2143		9.1071

				N		28		28		28		28		28		28

		41-50		Mean		7.6071		7.9286		8.3929		7.3036		7.7500		9.3750

				N		56		56		56		56		56		56

		51-60		Mean		7.4947		8.2316		8.6632		7.6842		8.1158		9.3474

				N		95		95		95		95		95		95

		61-70		Mean		8.0000		8.7333		9.0909		8.1091		8.4182		9.6303

				N		165		165		165		165		165		165

		71 en ouder		Mean		8.1549		8.5845		8.6831		7.9859		8.5352		9.1972

				N		142		142		142		142		142		142

		Total		Mean		7.8732		8.4869		8.7525		7.8551		8.2314		9.3924

				N		497		497		497		497		497		497

		CROSSTABS

		/TABLES=q0001 q0002 q0004 q0005_0001 q0005_0002 q0005_0003 q0005_0004 q0005_0005 q0005_0006 q0006

		q0007 q0010 q0011 q0013 q0014 q0015_0001 q0015_0002 q0016 q0017 q0018 q0019 q0020_0001 q0020_0002

		q0020_0003 q0020_0004 q0020_0005 q0020_0006 BY Leeftijd

		/FORMAT=AVALUE TABLES

		/CELLS=COLUMN

		/COUNT ROUND CELL.

		Crosstabs

		Notes

		Output Created				05-JUN-2022 11:37:45

		Comments				

		Input		Data		H:\Digitaal bewonerspanel Wooncompagnie communicatie1.sav

				Active Dataset		DataSet1

				File Label		File created by user 'asyncjobs_user' at Sun Jun  5 08:57:31 202

				Filter		<none>

				Weight		<none>

				Split File		<none>

				N of Rows in Working Data File		606

		Missing Value Handling		Definition of Missing		User-defined missing values are treated as missing.

				Cases Used		Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

		Syntax				CROSSTABS
  /TABLES=q0001 q0002 q0004 q0005_0001 q0005_0002 q0005_0003 q0005_0004 q0005_0005 q0005_0006 q0006
    q0007 q0010 q0011 q0013 q0014 q0015_0001 q0015_0002 q0016 q0017 q0018 q0019 q0020_0001 q0020_0002
    q0020_0003 q0020_0004 q0020_0005 q0020_0006 BY Leeftijd
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /CELLS=COLUMN
  /COUNT ROUND CELL.

		Resources		Processor Time		00:00:00,14

				Elapsed Time		00:00:00,14

				Dimensions Requested		2

				Cells Available		524245

		Case Processing Summary

				Cases

				Valid				Missing				Total

				N		Percent		N		Percent		N		Percent

		Leest u ons bewonersblad Woonvenster door? * Leeftijd		603		99.5%		3		0.5%		606		100.0%

		Momenteel verschijnt ons bewonersblad drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie? * Leeftijd		565		93.2%		41		6.8%		606		100.0%

		We hebben de lettergrootte in Woonvenster én onze brieven vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering? * Leeftijd		561		92.6%		45		7.4%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		16		2.6%		590		97.4%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		531		87.6%		75		12.4%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		9		1.5%		597		98.5%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		5		0.8%		601		99.2%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		24		4.0%		582		96.0%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		22		3.6%		584		96.4%		606		100.0%

		Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u? * Leeftijd		591		97.5%		15		2.5%		606		100.0%

		Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier? * Leeftijd		591		97.5%		15		2.5%		606		100.0%

		Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie? * Leeftijd		585		96.5%		21		3.5%		606		100.0%

		We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering? * Leeftijd		388		64.0%		218		36.0%		606		100.0%

		Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt? * Leeftijd		388		64.0%		218		36.0%		606		100.0%

		Welke informatie mist u op onze website? * Leeftijd		388		64.0%		218		36.0%		606		100.0%

		WhatsApp * Leeftijd		564		93.1%		42		6.9%		606		100.0%

		Chatfunctie * Leeftijd		564		93.1%		42		6.9%		606		100.0%

		Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn? * Leeftijd		564		93.1%		42		6.9%		606		100.0%

		Wat kunnen wij verbeteren aan onze communicatie op de Social media kanalen? * Leeftijd		98		16.2%		508		83.8%		606		100.0%

		Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken? * Leeftijd		504		83.2%		102		16.8%		606		100.0%

		Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast? En wilt u toelichten waarom u dat vindt? * Leeftijd		504		83.2%		102		16.8%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		175		28.9%		431		71.1%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		73		12.0%		533		88.0%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		206		34.0%		400		66.0%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		213		35.1%		393		64.9%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		155		25.6%		451		74.4%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		26		4.3%		580		95.7%		606		100.0%

		Leest u ons bewonersblad Woonvenster door? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Leest u ons bewonersblad Woonvenster door?		Altijd		7.1%		35.5%		39.7%		55.4%		74.7%		81.8%		65.8%

				Soms		71.4%		41.9%		44.1%		38.4%		23.1%		16.1%		28.2%

				Nooit		21.4%		22.6%		14.7%		4.5%		2.2%		1.0%		5.1%

				Ik ken het niet						1.5%		1.8%				1.0%		0.8%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Momenteel verschijnt ons bewonersblad drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Momenteel verschijnt ons bewonersblad drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie?		Goed		50.0%		75.0%		77.2%		69.5%		76.8%		77.1%		75.0%

				Mag minder		10.0%		8.3%		8.8%		9.5%		4.4%		3.7%		5.8%

				Mag vaker		40.0%		16.7%		14.0%		21.0%		18.8%		19.1%		19.1%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We hebben de lettergrootte in Woonvenster én onze brieven vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We hebben de lettergrootte in Woonvenster én onze brieven vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering?		Ja, dat is mij opgevallen. Dit vind ik ervan:		11.1%		13.0%		22.8%		31.4%		34.3%		34.4%		31.4%

				Nee, is mij niet opgevallen		88.9%		87.0%		77.2%		68.6%		65.7%		65.6%		68.6%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Ik lees het helemaal niet		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Ja, prima		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd										Total

						30 en jonger		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Nee, de teksten zijn veel te lang		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd				Total

						61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Nee, het woordgebruik is onnodig in gewikkeld		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Ik graag meer foto’s en illustraties ter verduidelijking		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd										Total

						31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Nee, anders namelijk:		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u?		Anders, namelijk:		8.3%				6.2%		7.1%		3.3%		2.7%		4.1%

				Neutraal		50.0%		43.3%		35.4%		45.5%		37.0%		38.3%		39.4%

				Afstandelijk		16.7%		10.0%		1.5%		2.7%		3.3%		1.6%		3.0%

				Betrokken		16.7%		20.0%		24.6%		16.1%		22.8%		25.5%		22.3%

				Betrouwbaar				20.0%		24.6%		21.4%		27.7%		27.1%		25.0%

				Verwarrend										0.5%		1.1%		0.5%

				Benaderbaar		8.3%		6.7%		7.7%		7.1%		5.4%		3.7%		5.6%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier?		E-mail		41.7%		33.3%		36.9%		35.7%		35.3%		33.0%		34.9%

				Brief		25.0%		20.0%		21.5%		22.3%		19.0%		32.4%		24.4%

				Beiden (afhankelijk van welke informatie)		33.3%		46.7%		41.5%		42.0%		45.7%		34.6%		40.8%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie?		Nee, omdat		8.3%		33.3%		26.2%		32.1%		23.2%		42.0%		31.5%

				Ja		91.7%		66.7%		73.8%		67.9%		76.8%		58.0%		68.5%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering?		Ja, dat is mij opgevallen. Dit vind ik ervan:				15.0%		10.4%		20.5%		22.4%		16.7%		18.0%

				Nee, is mij niet opgevallen		100.0%		85.0%		89.6%		79.5%		77.6%		83.3%		82.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt?		Nee, ik kan de informatie niet makkelijk vinden, omdat:				10.0%		18.8%		12.3%		6.0%		8.8%		9.5%

				Ja		100.0%		90.0%		81.3%		87.7%		94.0%		91.2%		90.5%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Welke informatie mist u op onze website? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Welke informatie mist u op onze website?		Ik mis:		9.1%		15.0%		22.9%		21.9%		12.7%		10.8%		15.2%

				Geen		90.9%		85.0%		77.1%		78.1%		87.3%		89.2%		84.8%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		WhatsApp * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		WhatsApp		Ja		66.7%		60.0%		48.4%		48.6%		45.1%		35.8%		44.5%

				Nee		33.3%		40.0%		51.6%		51.4%		54.9%		64.2%		55.5%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Chatfunctie * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Chatfunctie		Ja		75.0%		56.7%		54.7%		48.6%		38.3%		25.6%		39.9%

				Nee		25.0%		43.3%		45.3%		51.4%		61.7%		74.4%		60.1%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn?		Ja		50.0%		40.0%		23.4%		14.0%		16.0%		12.5%		17.4%

				Nee		50.0%		60.0%		76.6%		86.0%		84.0%		87.5%		82.6%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Wat kunnen wij verbeteren aan onze communicatie op de Social media kanalen? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Wat kunnen wij verbeteren aan onze communicatie op de Social media kanalen?		Ik heb de volgende verbeterpunten:		16.7%				6.7%				10.7%		4.5%		6.1%

				Weet ik niet / niks		83.3%		100.0%		93.3%		100.0%		89.3%		95.5%		93.9%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken?		Ja		27.3%		25.0%		28.1%		26.0%		21.8%		16.3%		22.0%

				Nee		72.7%		75.0%		71.9%		74.0%		78.2%		83.7%		78.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast? En wilt u toelichten waarom u dat vindt? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast? En wilt u toelichten waarom u dat vindt?		Toelichting:		18.2%				8.8%		9.4%		7.3%		8.8%		8.1%

				Ik sta hier positief tegenover		72.7%		57.1%		40.4%		39.6%		45.5%		42.2%		44.0%

				Ik sta hier neutraal tegenover		9.1%		35.7%		42.1%		41.7%		45.5%		45.6%		43.1%

				Ik sta hier negatief tegenover				7.1%		8.8%		9.4%		1.8%		3.4%		4.8%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Geen behoefte aan		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Afrekening servicekosten		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Renovatie		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Energie besparing verwijzen naar installatie		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Zelf klussen		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Iets anders, namelijk:		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%



Leest u ons bewonersblad Woonvenster door?





Altijd	Soms	Nooit	Ik ken het niet	0.65676567656765672	0.28217821782178215	5.2805280528052806E-2	8.2508250825082501E-3	



Zou u een WhatsApp- of chatfunctie handig vinden op de website?





WhatsApp	Chatfunctie	0.44	0.4	

WhatsApp	Chatfunctie	0.5600000	0000000005	0.6	







Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn?





Ja	Nee	0.17636684303350969	0.8236331569664902	



Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken?





Ja	Nee	0.22090729783037474	0.77909270216962523	



Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast?





Ik sta hier positief tegenover	Ik sta hier neutraal tegenover	Ik sta hier negatief tegenover	0.47956989247311826	0.46881720430107526	5.1612903225806452E-2	



Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)





Geen behoefte aan	Iets anders, namelijk:	Afrekening 	servicekosten	Zelf klussen	Renovatie	Energie besparing verwijzen naar installatie	0.34714003944773175	5.128205128205128E-2	0.14792899408284024	0.3057199211045365	0.40828402366863903	0.42209072978303747	





Momenteel verschijnt ons bewonersblad drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie?





Goed	Mag minder	Mag vaker	0.74779541446208109	5.8201058201058198E-2	0.19400352733686066	





We hebben de lettergrootte in Woonvenster én onze brieven vergroot. Is dit u opgevallen? 





Ja, dat is mij opgevallen	Nee, is mij niet opgevallen	0.31438721136767317	0.68561278863232678	



Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)





Ik lees het helemaal niet	Nee, anders namelijk:	Nee, het woordgebruik is onnodig in gewikk	eld	Nee, de teksten zijn veel te lang	Ik graag meer foto’s en illustraties ter verduidelijking	Ja, prima	2.6402640264026403E-2	3.6303630363036306E-2	8.2508250825082501E-3	0.02	3.9603960396039604E-2	0.9	





Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u?





Verwarrend	Afstandelijk	Anders, namelijk:	Benaderbaar	Betrokken	Betrouwbaar	Neutraal	5.0505050505050509E-3	3.1986531986531987E-2	4.0404040404040407E-2	5.5555555555555552E-2	0.22222222222222221	0.24915824915824916	0.39562289562289554	





Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier?





E-mail	Brief	Beiden (afhankelijk van welke informatie)	0.35016835016835018	0.24242424242424243	0.40740740740740738	



Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie?





Nee	Ja	0.31462585034013607	0.68537414965986398	



We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen?





Ja, dat is mij opgevallen	Nee, is mij niet opgevallen	0.18205128205128204	0.81794871794871793	



Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt?





Nee, i	k kan de informatie niet makkelijk vinden	Ja	9.4871794871794868E-2	0.90512820512820513	





Blad1

		Als brief  verstuurd wordt met bv netjes houden rondom huis ook daarna op terug komen. Nu krijgen mensen een brief en daarna wordt er niets meer mee gedaan

		Als er belangrijk nieuws is op  de website dan een link sturen naar emailadres bewoners.   Btw:qua onderhoud hoor ik wel regelmatig klachten

		Als er een vraag is gesteld in bijv direct regelen moet ik na 6weken smeken om een antwoord. Zeer slecht

		Als ik iets meld bij het buurtteam zou ik graag een terugkoppeling willen of het is opgelost of niet, in mijn geval van Mark de Koning. Gaat erg moeizaam met hem

		aub. alle informatie per brief in de bus.

		Behandel bewoners niet als kleine kinderen

		Beloftes nakomen

		Betere communicatie personeel en bewoners ook fotos schade zorgvuldiger mee om gaan

		Bewonersblad: maak een pagina per gemeente en een algemene.

		Bij mijn laatste klacht heb ik twee keer moeten vragen om actie en nog steeds is de klacht niet opgelost, erger nog, ik hoor gewoon helemaal niets meer.

		Bij werkzaamheden in de buurt graag alle bewoners informeren ipv alleen de bewoners waar werkzaamheden gedaan worden ivm met geluidsoverlast ( vervanging badkamers en toiletten afgelopen jaar)    Graag duidelijk antwoorden als men een vraag/bercht stuurt via de website en deze niet zomaar afsluiten zonder antwoordt. Zou ook fijn zijn als er contact wordt gezocht bij klachten.

		Blijf MIND en stop ivm de RVS de huurverhoging per 01.07.2022

		Blijf schriftelijk contact houden met bewoners. We worden allemaal wat ouder en snappen niet altijd de computer

		Brieven waarop met antwoordenveloppe moet worden gereageerd zoals onlangs inzake zonnepanelen vind ik niet handig. Tegenwoordig haast geen brievenbus in de buurt. Dit soort brieven kunnen beter per e-mail worden gestuurd zodat digitaal kan worden geantwoord

		Checken op taalfouten

		Concreet houden en een online of live bijeenkomst organiseren

		Concrete informatie graag

		Controleer vaker of mensen met Hedera die rotzooi, één grote luizenkwekerij, wel kort genoeg houden in plaats dat het bij mijn de tuinkast groeit en ik mijn kussens kan weggooien.

		Dat als je wat aan geeft dat stuk aan het gaan is , en je wilt waarschuwen dit opgepakt wordt.\En je een goed en fatsoenlijk antwoord krijgt. Communicatie is bij u bedrijf een moeilijk punt.

		De afhandeling van “ tickets” kan beter.

		De communicatie is over het algemeen goed, het zal beslist wel eens fout lopen maar vaak komt dat van twee kanten

		De tijd nemen als er iets is.

		Directere communicatie  Afspraken op tijdstippen ipv tussen 8-13 u of 13-17u

		Dit is marketing geen communicatie.

		Doelgericht. Met actie of interactie tot gevolg.

		Doorgaan op de ingeslagen weg zoals verbeteren van de toegankelijkheid en feedback vragen.

		Duidelijke antwoorden op klachten/meldingen m.b.t overlast vd buren.  Terugkoppeling vd acties die zijn ondernomen, zoals de wijkagent etc....

		Duidelijkere en volledige informatie

		Duidelijkheid

		Een terugkoppeling van iet, zou fijn zijn. Als je bijvoorbeeld ergens een melding van hebt gedaan en wooncompagnie heeft hier actie in ondernomen, zou het fijn zijn als je hier ook wat van hoort.

		Een voorbeeld , het Buurtplein werd gerenoveerd. Prachtig mooi maar onze 5 parkeerplaatsen werden volgebouwd met keten. Daar wer niets aan ons verteld . Veel te lang geduurd.

		Er is bij mijn woning meerdere keren een renovatie, aanpassing gemeld die achteraf niet doorging.  Daar heb ik geen informatie over gekregen.   Dus je krijgt dan een aannemer in huis en verwacht meer info over de  renovatie en dan komt er geen info.   Dat is zeer frustrerend aangezien je dan weer jaren moet wachten tot je weer aan de beurt bent.   Graag duidelijker communiceren, ook als het niet lukt om dingen uit te voeren zoals gepland.

		gebruik niet van die stinkende inkt voor het krantje, ruikt echt chemisch

		gewoon,ouderwets een brief over belangrijke zaken.Filmpjes zijn leuk voor de makers.vooral blijven doen! brief per email is prima .veel plezier met de woonkrant en videoproduktie.Scheelt personeel concludeer ik.

		Graag een duidelijke uitleg wat er precies staat te gebeuren zou veel helpen voor veel mensen want soms is het niet geheel duidelijk wat er gaat gebeuren, bv als het om een reparatie cq vervanging gaat. Zoals bij mij onlangs de schrobput dicht gemaakt werd. Voor mij was t niet duidelijk wat er gedaan zou worden maar voor de uitvoerder ook niet.Die moest een belletje plegen om te vragen wat de bedoeling was.

		Het leesvenster ruikt verschrikkelijk. Weet niet of dit aan het papier of aan de inkt ligt….🥴

		Het stoort mij dat er informatie staat op sociaal media. Er zijn nog steeds mensen zonder computer. Sociaal media kan je beter mijden

		Het woonvenster is prachtig en informatief, maar mag wat mij betreft wel op wat minder dik en luxe papier gedrukt worden. Zeker als het meer als 3 x per jaar uitkomt. Scheelt in kosten en voor milieu

		Het zou fijn zijn als het allemaal iets persoonlijker wordt en werknemers hun naam vermelden bij correspondentie. Dit gebeurt namelijk niet altijd en is het lasteig te achterhalen welke persoon wat regelt.

		Het zou wel wat minder zakelijk kunnen.

		Hoe het er voor staat met aanpassen van de huizen aan het gasvrij worden

		Hou het duidelijk ook voor de anders talig Nederlandse huurders belangrijk niet te veel moeilijke woorden

		hou t taalgebruik simpel.gelukkig doen jullie dat al heel goed in mijn ogen.

		Hou vooral rekening met ouderen waar sociale media niet altijd is ingeburgerd.

		ik ga er van uit dat u uw best doet om een goede heldere duidelijke brief, email etc. te maken.  Even vreemde ogen laten kijken kan nooit kwaad.

		Ik heb eigenlijk geen tips... Wat mij wel opvalt is dat als je soms belt met Wooncompanie : het scheelt wie je aan de telefoon hebt, de 1 heel meelevend - de ander toch minder geïnteresseerd.... Verder alles oke !!

		Ik verwonder mij telkens als huurder met evt vragen ik antwoord krijg maar nooit daadwerkelijke feedback

		Ik vind het contact aan de telefoon vaak stug en niet heel vriendelijk Je krijgt soms het gevoel niet serieus genomen te worden. Dit maakt de drempel om dan in contact te komen hoog en dat is jammer.

		Ik zou graag media ondertiteling omdat ik doof ben.

		In het Engels misschien?

		Ja alleen als het belangrijk is

		Ja, antwoorden op hun tel, kontaktform. Of brief Ben zeer ontstemd hierover

		Ja, bijvoorbeeld de rookmelders, monteur is langs geweest, ik was niet thuis, er staat een tel.nr. maar deze man is of in gesprek of belt niet terug als je iets inspreekt, heel vervelend

		Ja, blijf dit doen er zijn oudere die geen computer / tablet of smartphone hebben en die mogen niet in een zwart gat vallen als het gaat om communicatie.

		Ja, wel mee door blijven gaan ook al maak ik er zelf geen gebruik van. Ik lees de brieven  wel altijd snel even door .  Niet alles digitaal dat is niet voor iedereen goed. Mijn ouders bijvoorbeeld hebben geen eens een computer of smartphone en die zijn vast niet de enige

		Laat ook iets weten als het niet doorgaat wat u aankondigt. Heb nog een brief van meer dan jaar terug waarin u aangeeft rookmelders te gaan plaatsen. Nooit gebeurd.

		Mag wel wat vriendelijker en respectvoller met ruimte voor direct contact (mondeling). Buurtteam nogal onzichtbaar in realiteit.  Tot slot: Graag ook enquête over mondelinge communicatie.

		meer informatie wat betreft verbetering aan de woning, tijd enz., bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen, wanneer enz.

		Meer inlevingsvermogen vermogen bij sommige klachten

		Meer telefonisch of persoonlijke contact mogelijkheden erbij vermelden. Een brief is soms onvolledig. En vragen kunnen stellen is fijn.

		meer terugkoppelen bij melden van klachten

		Meer uitgebreide informatie en verwijzing naar instanties of hoe en met wie je contact moet zoeken voor wat

		Misschien niet alleen in het Nederlands,wij hebben in Edam mensen uit Syrie, Somalie en Marokko

		Nog nooit een woonconsulenten of iets in die trant gezien de afgelopen 6 jaar

		om papier te sparen, digitaal op de site.

		Op iedere vraag een eerlijk antwoord.

		Rekening houden met de leeftijd voor wie de communicatie geldt

		Ruim van te voren per brief aangeven als er iets is of gaat gebeuren aan het huis enz. Wat ik al aangaf misschien leuk om elke keer een wijk onder de loep te nemen en erover te vertellen. Zo maak je de bewoners kennis met de verschillende wijken in de verschillende plaatsen.

		Schriftelijk is oke

		Snellere communicatie

		Toch het liefst digitaal met een herinnering op de mail, scheelt weer een boom :)

		Vaker doen als er werkzaamheden zijn of reparaties. Maar ook als er wat besproken is met Wooncompagnie. Dit kan ook per mail.

		venster blad is zonde van jullie geld. ik lees het niet. blader het door maar het gaat altijd over algemene zaken die mij niet interesseren of gebieden waar ik niet woon en dus geen interesse in heb.

		Voor ouderen boven de 75.......liever schriftelijk

		Vriendelijke toon, zich kunnen verplaatsten in mensen met weinig geld die niet eens een service abonnement zich kunnen veroorloven en met zeer veel moeite de huur betalen die elk jaar omhoog gaat!!!

		Wees eerlijk, praktisch en compleet. Huurders zijn ook mensen.

		Weinig persoonlijke communicatie

		Weten wat de situatie van het betreffende wooncomplex is.

		Woonaanbiedingen per post aangereikt!  Ik sta al zolang ingeschreven en heb een goed eengezinswoning huis in te leveren!

		Zorg dat mensen kunnen inloggen ook zonder idin, niet iedereen doet telebankieren







Tips

Rekening houden met de leeftijd voor wie de communicatie geldt
Ruim van te voren per brief aangeven als er iets is of gaat gebeuren aan het huis enz. Wat ik al aangaf misschien leuk om elke keer een wijk onder de loep te nemen en erover te vertellen. Zo maak je de bewoners kennis met de verschillende wijken in de verschillende 
plaatsen.
Schriftelijk is oke
Snellere communicatie
Toch het liefst digitaal met een herinnering op de mail, scheelt weer een boom :)
Vaker doen als er werkzaamheden zijn of reparaties. Maar ook als er wat besproken is met Wooncompagnie. Dit kan ook per mail.
venster blad is zonde van jullie geld. ik lees het niet. blader het door maar het gaat altijd over algemene zaken die mij niet interesseren of gebieden waar ik niet woon en dus geen interesse in heb.
Voor ouderen boven de 75.......liever schriftelijk
Vriendelijke toon, zich kunnen verplaatsten in mensen met weinig geld die niet eens een service abonnement zich kunnen veroorloven en met zeer veel moeite de huur betalen die elk jaar omhoog gaat!!!
Wees eerlijk, praktisch en compleet. Huurders zijn ook mensen.
Weinig persoonlijke communicatie
Weten wat de situatie van het betreffende wooncomplex is.
Woonaanbiedingen per post aangereikt!  Ik sta al zolang ingeschreven en heb een goed eengezinswoning huis in te leveren!
Zorg dat mensen kunnen inloggen ook zonder idin, niet iedereen doet telebankieren
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		Frequencies

		Notes

		Output Created				05-JUN-2022 11:30:22

		Comments				

		Input		Data		H:\Digitaal bewonerspanel Wooncompagnie communicatie1.sav

				Active Dataset		DataSet1

				File Label		File created by user 'asyncjobs_user' at Sun Jun  5 08:57:31 202

				Filter		<none>

				Weight		<none>

				Split File		<none>

				N of Rows in Working Data File		606

		Missing Value Handling		Definition of Missing		User-defined missing values are treated as missing.

				Cases Used		Statistics are based on all cases with valid data.

		Syntax				FREQUENCIES VARIABLES=q0001 q0002 q0003 q0004 q0004_other q0005_0001 q0005_0002 q0005_0003
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		Resources		Processor Time		00:00:01,19

				Elapsed Time		00:00:00,72

		Statistics

						Leest u ons bewonersblad Woonvenster door?		Momenteel verschijnt ons bewonersblad drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie?		Hoe vaak per jaar ziet u ons bewonersblad het liefst verschijnen? (vul een getal in)		We hebben de lettergrootte in Woonvenster én onze brieven vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering?		Ja, dat is mij opgevallen. Dit vind ik ervan:		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Other (please specify)		Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u?		Anders, namelijk:		Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier?		Welke informatie ontvangt u liefst op papier?		Welke informatie ontvangt u liefst per e-mail?		Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie?		Nee, omdat		We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering?		Ja, dat is mij opgevallen. Dit vind ik ervan:		Waarvoor bezoekt u onze website met name?		Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt?		Nee, ik kan de informatie niet makkelijk vinden, omdat:		Welke informatie mist u op onze website?		Ik mis:		WhatsApp		Chatfunctie		Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn?		Wat kunnen wij verbeteren aan onze communicatie op de Social media kanalen?		Ik heb de volgende verbeterpunten:		Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken?		Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast? En wilt u toelichten waarom u dat vindt?		Toelichting:		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Other (please specify)		Bewonersblad Woonvenster		Folders		Informatieboekjes		Brieven		Website		Social media		Heeft u tips als het gaat om onze (schriftelijke) communicatie naar bewoners? (niet verplicht).		Leeftijd
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		Frequency Table

		Leest u ons bewonersblad Woonvenster door?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Altijd		398		65.7		6568%		65.7		66%

				Soms		171		28.2		2822%		93.9		28%

				Nooit		32		5.3		528%		99.2		5%

				Ik ken het niet		5		0.8		83%		100.0		1%

				Total		606		100.0		100.0

		Momenteel verschijnt ons bewonersblad drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Goed		424		70.0		7478%		74.8		75%

				Mag minder		33		5.4		582%		80.6		6%

				Mag vaker		110		18.2		1940%		100.0		19%

				Total		567		93.6		100.0

		Missing		System		39		6.4

		Total				606		100.0

		Hoe vaak per jaar ziet u ons bewonersblad het liefst verschijnen? (vul een getal in)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				464		76.6		76.6		76.6

				0		8		1.3		1.3		77.9

				1		14		2.3		2.3		80.2

				10		1		0.2		0.2		80.4		1%

				12		14		2.3		2.3		82.7		13%

				2		11		1.8		1.8		84.5

				4		34		5.6		5.6		90.1		31%

				5		11		1.8		1.8		91.9		10%

				6		49		8.1		8.1		100.0		45%

				Total		606		100.0		100.0

		We hebben de lettergrootte in Woonvenster én onze brieven vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja, dat is mij opgevallen		177		29.2		3144%		31.4		31%

				Nee, is mij niet opgevallen		386		63.7		6856%		100.0		69%

				Total		563		92.9		100.0

		Missing		System		43		7.1

		Total				606		100.0

		Ja, dat is mij opgevallen. Dit vind ik ervan:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				429		70.8		70.8		70.8

				👍		1		0.2		0.2		71.0

				Als grafisch vormgever vond ik het corps al zeer klein, zeker voor de ouderen. Het nieuwe Woonvenster is stukken beter. De vormgeving is ook fris en duidelijk. Complimenten.		1		0.2		0.2		71.1

				Als oudere 83 jaar is het erg prettig als de letters wat groter zijn.		1		0.2		0.2		71.3

				Ben zelf bril dragend dus heb er niet zo'n voordeel van een grotere letter echter is het voor andere oudere, die slecht ziende zijn, een geweldige oplossing		1		0.2		0.2		71.5

				beter		1		0.2		0.2		71.6

				Beter		4		0.7		0.7		72.3

				beter en ook minder kleuren, dat is vermoeiend en onnodig bij het lezen. Het papier mag wel wat dunner i.v.m. milieu.		1		0.2		0.2		72.4

				Beter leesbaar		1		0.2		0.2		72.6

				beter voor de ouderen mensen		1		0.2		0.2		72.8

				Beter voor ouderen en slechtzienden.		1		0.2		0.2		72.9

				dat is misschien beter om te lezen, maar het blad wordt er niet interessanter door		1		0.2		0.2		73.1

				Dat is prettig		1		0.2		0.2		73.3

				Dat is prima, ik heb er geen probleem mee		1		0.2		0.2		73.4

				Dat is voor mij persoonlijk prettig het leest wat rustiger.		1		0.2		0.2		73.6

				Dat vind ik een geweldige vooruitgang.		1		0.2		0.2		73.8

				Dat vind ik goed omdat de tekst nu goed leesbaar is.		1		0.2		0.2		73.9

				Duidelijk		2		0.3		0.3		74.3

				duidelijk en goed leesbaar		1		0.2		0.2		74.4

				duidelijker		1		0.2		0.2		74.6

				Duidelijker		2		0.3		0.3		74.9

				Een goede keus.		1		0.2		0.2		75.1

				en dat is goed voor de ouderen en slechtzienden.		1		0.2		0.2		75.2

				Erg goed		1		0.2		0.2		75.4

				erg prettig		1		0.2		0.2		75.6

				Erg prettig		1		0.2		0.2		75.7

				Erg prettig,top		1		0.2		0.2		75.9

				Fijn		1		0.2		0.2		76.1

				fijn om te lezen		1		0.2		0.2		76.2

				Gaat		1		0.2		0.2		76.4

				Gemakkelijker daardoor lees ik meer artikelen.		1		0.2		0.2		76.6

				Gemakkelijker leesbaar		1		0.2		0.2		76.7

				Geweldig voor mij, omdat ik een dagje ouder......		1		0.2		0.2		76.9

				goed		4		0.7		0.7		77.6

				Goed		4		0.7		0.7		78.2

				GOED		1		0.2		0.2		78.4

				Goed en beter		1		0.2		0.2		78.5

				Goed leesbaar		3		0.5		0.5		79.0

				Goed leesbaar en leest prettiger		1		0.2		0.2		79.2

				Goed leesbaar.		1		0.2		0.2		79.4

				Goed om rekening te houden met zoveel mogelijk huurders/lezers.		1		0.2		0.2		79.5

				Goed te lezen		1		0.2		0.2		79.7

				Goed voor slechtziende		1		0.2		0.2		79.9

				Goede zet .		1		0.2		0.2		80.0

				Handig, maakt het beter leesbaar.		1		0.2		0.2		80.2

				Handiger beter leesbaar.		1		0.2		0.2		80.4

				Heel fijn		3		0.5		0.5		80.9

				Heel fijn kan door iedereen gelezen worden qua lettergrootte		1		0.2		0.2		81.0

				Heel fijn.		1		0.2		0.2		81.2

				Heel goed		2		0.3		0.3		81.5

				Heel goed leesbaar		1		0.2		0.2		81.7

				Heel handig		1		0.2		0.2		81.8

				Helemaal goed , ben er blij mee.		1		0.2		0.2		82.0

				het is beter leesbaar		1		0.2		0.2		82.2

				Het is fijner lezen .		1		0.2		0.2		82.3

				Het is héél goed voor oudere mensen en slecht zienden!		1		0.2		0.2		82.5

				het leest prettig, en voor de oudere huurders zal het een uitkomst zijn om het te kunnen lezen		1		0.2		0.2		82.7

				Hoeft niet voor mij, maar kan handig zijn voor minderzienden.		1		0.2		0.2		82.8

				Ik lees met 1 oog. Dus grotere letters zijn voor mij prettiger.		1		0.2		0.2		83.0

				Ik vind het fijner. Kost misschien wel war meer papier.		1		0.2		0.2		83.2

				Ik vind het heel goed leesbaar en erg overzichtelijk		1		0.2		0.2		83.3

				Ik vind het prettiger lezen. (Maar mijn ogen zijn in de loop der tijd achteruit gegaan-haha)  Voelt wel een beetje als formaat krant.		1		0.2		0.2		83.5

				Ik vind het prima, zo wordt er ook rekening gehouden met mensen met slecht zicht.		1		0.2		0.2		83.7

				is duidelijke, maar vraag me af of er nu minder tekst/artikelen in komen		1		0.2		0.2		83.8

				Is een prima besluit geweest.		1		0.2		0.2		84.0

				is goed te lezen		1		0.2		0.2		84.2

				Is noodzakelijk voor mensen die visueel problemen hebben maar ook voor mensen die woord/lees blindheid hebben e.e.a. volgens VN Verdrag Handicap noodzaak		1		0.2		0.2		84.3

				Is prettig goed te lezen		1		0.2		0.2		84.5

				Is prima voor veel ouderen volgens mij		1		0.2		0.2		84.7

				Is prima zo		1		0.2		0.2		84.8

				Is wel beter voor de mensen met minder zicht		1		0.2		0.2		85.0

				ja dat is voor ons die niet zo goed alles meer zien een uitkomst.		1		0.2		0.2		85.1

				Ja idd opgevallen, maar met mijn leesbril op kon ik ook wel lezen.		1		0.2		0.2		85.3

				Kan alleen maar goed zijn		1		0.2		0.2		85.5

				kan ik het beter lezen		1		0.2		0.2		85.6

				Leest beter		1		0.2		0.2		85.8

				Leest fijner.		1		0.2		0.2		86.0

				leest goed		1		0.2		0.2		86.1

				Leest heel prettig		1		0.2		0.2		86.3

				Leest makkelijk		1		0.2		0.2		86.5

				Leest prettiger		1		0.2		0.2		86.6

				Leest vooral in de brieven duidelijker		1		0.2		0.2		86.8

				Maakt het overzichtelijk		1		0.2		0.2		87.0

				Maakt mij niet zoveel uit maar voor ouderen en slechtziende is dit ideaal.		1		0.2		0.2		87.1

				Makeler te lezen.		1		0.2		0.2		87.3

				ok		1		0.2		0.2		87.5

				Oke		1		0.2		0.2		87.6

				Overzichtelijk en duidelijk		1		0.2		0.2		87.8

				prettig		1		0.2		0.2		88.0

				Prettig		3		0.5		0.5		88.4

				Prettig voor mijn ouder wordende ogen		1		0.2		0.2		88.6

				Prettige		1		0.2		0.2		88.8

				prima		5		0.8		0.8		89.6

				Prima		23		3.8		3.8		93.4

				Prima , voor ouderen		1		0.2		0.2		93.6

				Prima formaat		1		0.2		0.2		93.7

				Prima mijn ogen zijn niet zo goed meer dus als de letters te klein zijn lees ik het al vrij snel niet meer		1		0.2		0.2		93.9

				Prima veel beter		1		0.2		0.2		94.1

				prima verbetering		1		0.2		0.2		94.2

				Prima verbetering.		1		0.2		0.2		94.4

				Prima voor mensen die de kleine letters niet meer kunnen lezen		1		0.2		0.2		94.6

				Prima voor ouderen en brildragenden.		1		0.2		0.2		94.7

				Prima, is het boor deeesten goed leesbaar👍		1		0.2		0.2		94.9

				Prima, maar voor mij niet nodig.		1		0.2		0.2		95.0

				Prima!		2		0.3		0.3		95.4

				Prima.		4		0.7		0.7		96.0

				Prima.Ik denk dat daardoor oudere mensen het beter gaan lezen,dus meer interesse.		1		0.2		0.2		96.2

				Sowieso iets grotere letter is (voor mij) beter.		1		0.2		0.2		96.4

				Stuk beter		1		0.2		0.2		96.5

				Super voor de leesbaarheid		1		0.2		0.2		96.7

				top		2		0.3		0.3		97.0

				Top		2		0.3		0.3		97.4

				Uitstekend		1		0.2		0.2		97.5

				Uitstekend ! Ook voor ouderen goed te lezen en in dit geval, de lettergrootte verhoogd de leesbaarheid.		1		0.2		0.2		97.7

				Verbetering omdat mijn ogen slechter worden		1		0.2		0.2		97.9

				Verbetering: meer leesplezier!		1		0.2		0.2		98.0

				Vind ik zeer prettig.		1		0.2		0.2		98.2

				Voor de ouderen is het beter te lezen		1		0.2		0.2		98.3

				voor mensen van mijn leeftijd  is dat wel prettig		1		0.2		0.2		98.5

				Voor mij beter		1		0.2		0.2		98.7

				Voor mij hoefde dit niet.		1		0.2		0.2		98.8

				Voor mij nietnodig maar misschien voor andere mensen wel		1		0.2		0.2		99.0

				Voor mij persoonlijk niet belangrijk. Zie alles nog prima		1		0.2		0.2		99.2

				Voor oudere makkelijker te lezen .		1		0.2		0.2		99.3

				Voor ouderen ideaal		1		0.2		0.2		99.5

				We worden allemaal een dagje ouder dus het lezen gaat wat achteruit		1		0.2		0.2		99.7

				ziet er goed		1		0.2		0.2		99.8

				Ziet er goed uit.		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ik lees het helemaal niet		16		2.6		100.0		100.0

		Missing		System		590		97.4

		Total				606		100.0



		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja, prima		534		88.1		100.0		100.0

		Missing		System		72		11.9

		Total				606		100.0

																		Ik lees het helemaal niet		264%		3%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)																Nee, anders namelijk:		363%		4%

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Nee, het woordgebruik is onnodig in gewikkeld		83%		1%

		Valid		Nee, de teksten zijn veel te lang		9		1.5		100.0		100.0						Nee, de teksten zijn veel te lang		149%		2%

		Missing		System		597		98.5										Ik graag meer foto’s en illustraties ter verduidelijking		396%		4%

		Total				606		100.0										Ja, prima		8812%		90%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Nee, het woordgebruik is onnodig in gewikkeld		5		0.8		100.0		100.0

		Missing		System		601		99.2

		Total				606		100.0

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ik graag meer foto’s en illustraties ter verduidelijking		24		4.0		100.0		100.0

		Missing		System		582		96.0

		Total				606		100.0

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Nee, anders namelijk:		22		3.6		100.0		100.0

		Missing		System		584		96.4

		Total				606		100.0

		Other (please specify)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				584		96.4		96.4		96.4

				alle vbrieven en communicatie middelen moeten begrijpelijke informatie bevatten, ook volgens VN Verdrag Handicap		1		0.2		0.2		96.5

				Alleen de succesverhalen plus nogal aangedikt		1		0.2		0.2		96.7

				Als onderhoud door een derde partij wordt gedaan misschien handig omdat altijd aan te kondigen via een brief van Wooncompagnie ipv communicatie vanuit derde partij zelf.		1		0.2		0.2		96.9

				De jaarlijkse afrekening van het koude water is niet zo duidelijk		1		0.2		0.2		97.0

				Geen toevoeging		1		0.2		0.2		97.2

				Het gaat om de inhoud, en concrete verbeteringen.		1		0.2		0.2		97.4

				Ik haat reclame		1		0.2		0.2		97.5

				Ik krijg meestal geen brieven/folders,  ik krijg van bedrijven een brief die door de WC zijn gecontracteerd voor een klus.		1		0.2		0.2		97.7

				Ik lees het bijna nooit		1		0.2		0.2		97.9

				ik mis meer informatie, het gaat meestal over niet echt relevante informatie.bijvoorbeeld hele column over een bewoner, en over hoe goed de buurt is, dan ben je nog niet in de voormalige zeevang geweest, wordt hele maal verkloot door volendammers. maar nooit lees ik iets over nieuwbouw door de wooncompgnie, er zijn schreeuwend woning te kort voor huurders, ik kan me de afgelopen 10 jaar niet herinneren dat er in oosthuizen huur woningen bij gekomen zijn, en als ze dat zijn, worden er gelijk importlingen in gedouwd.		1		0.2		0.2		98.0

				Informatie is regelmatig niet compleet. Planning van werkzaamheden is te beperkt. Sommige werkzaamheden hoor je bij toeval, wanneer je met de werklieden praat.		1		0.2		0.2		98.2

				Lees niet over plannen zonnepanelen en toekomstige ontwikkelingen		1		0.2		0.2		98.3

				soms blijf ik wel eens met vragen zitten, bijv. bij het aankondigen van onderhoud over wie er wanneer contact op neemt. Maar dat is al weer even geleden.		1		0.2		0.2		98.5

				Soms wel duidelijk soms niet		1		0.2		0.2		98.7

				Vaak te overdreven pretentieus...		1		0.2		0.2		98.8

				Vind het te rommelig is niet overzichtelijk		1		0.2		0.2		99.0

				Vorige maand een aankondigingsbrief over schilderen en nieuwe ramen. Er lijkt geen vervolg.  Verwarring.		1		0.2		0.2		99.2

				Wat het belangrijk is en vervolgstappen ontbreken meestal		1		0.2		0.2		99.3

				Wel duidelijk, maar uitvoerders vs		1		0.2		0.2		99.5

				Wel wat vaker over de regio		1		0.2		0.2		99.7

				Woco, lijkt vaak niet op de hoogte van de werkelijke woonsituatie.		1		0.2		0.2		99.8

				zijn prima duidelijk, maar ik zie het alleen als promotie materiaal voor jullie zelf.		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Anders, namelijk:		24		4.0		404%		4.0		4%				Verwarrend		1%

				Neutraal		235		38.8		3956%		43.6		40%				Afstandelijk		3%

				Afstandelijk		19		3.1		320%		46.8		3%				Anders, namelijk:		4%

				Betrokken		132		21.8		2222%		69.0		22%				Benaderbaar		6%

				Betrouwbaar		148		24.4		2492%		93.9		25%				Betrokken		22%

				Verwarrend		3		0.5		51%		94.4		1%				Betrouwbaar		25%

				Benaderbaar		33		5.4		556%		100.0		6%				Neutraal		40%

				Total		594		98.0		100.0

		Missing		System		12		2.0

		Total				606		100.0

		Anders, namelijk:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				582		96.0		96.0		96.0

				Afstandelijk en onbenaderbaar		1		0.2		0.2		96.2

				Ben bang om die te ontvangen en open te doen. Heel vaak slecht nieuws en veel gedoe...		1		0.2		0.2		96.4

				bevoogdend en afstandelijk		1		0.2		0.2		96.5

				Dit bericht staat in mijn spam		1		0.2		0.2		96.7

				Duidelijk		2		0.3		0.3		97.0

				Heel verschillend.van slecht naar zeer goed		1		0.2		0.2		97.2

				Het verschilt; hangt af waar het over gaat. De ene keer geeft het me een betrokken gevoel en de andere keer afstandelijk of anders.		1		0.2		0.2		97.4

				Ik krijg geen antwoord op telefoon, kontaktform of brief dus kan hier niet op antwoorden		1		0.2		0.2		97.5

				Ik ontvang het digitaal, het is soms onduidelijk waar het over gaat. Misschien de kop aanpassen.		1		0.2		0.2		97.7

				Na goed lezen meestal helder. Het is weleens afwachten hoe bv. Een groot onderhoud precies verloopt		1		0.2		0.2		97.9

				Nieuwsgierig		1		0.2		0.2		98.0

				noodzakelijk voor verhuurder, moet betrouwbaar zijn		1		0.2		0.2		98.2

				o jee gevoel		1		0.2		0.2		98.3

				Onhandig, via website te bekijken. Waarom niet via mail sturen?		1		0.2		0.2		98.5

				Onrustig gevoel		1		0.2		0.2		98.7

				Prima		1		0.2		0.2		98.8

				Schrik altijd als ik de brief zie. maar de inhoud valt altijd mee		1		0.2		0.2		99.0

				Soms fijn, Soms ook niet fijn!		1		0.2		0.2		99.2

				tuttig		1		0.2		0.2		99.3

				Veel tekst, graag too the point		1		0.2		0.2		99.5

				wij zijn blij met alle communicatie het is soms heel karig		1		0.2		0.2		99.7

				Zakelijk		2		0.3		0.3		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		E-mail		208		34.3		3502%		35.0		35%

				Brief		144		23.8		2424%		59.3		24%

				Beiden (afhankelijk van welke informatie)		242		39.9		4074%		100.0		41%

				Total		594		98.0		100.0

		Missing		System		12		2.0

		Total				606		100.0

		Welke informatie ontvangt u liefst op papier?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				369		60.9		60.9		60.9

				???		1		0.2		0.2		61.1

				Aanpassing huur/-verhoging  Werkzaamheden in en om het pand		1		0.2		0.2		61.2

				Aanpassingen van huur of onderzoek n.a.v een vraag mijnerzijds.		1		0.2		0.2		61.4

				Afspraken, wijzigingen in prijs eventuele aanpassingen aan woningen		1		0.2		0.2		61.6

				Algemene info		1		0.2		0.2		61.7

				algemene informatie		1		0.2		0.2		61.9

				Algemene informatie		4		0.7		0.7		62.5

				Algemene zaken		1		0.2		0.2		62.7

				Alle		1		0.2		0.2		62.9

				Alle informatie.		1		0.2		0.2		63.0

				alles		1		0.2		0.2		63.2

				Alles		4		0.7		0.7		63.9

				Alles wat informatie van waarde bevat		1		0.2		0.2		64.0

				Alles wat met geld te maken heeft en wijziging betreffende de woning		1		0.2		0.2		64.2

				Alles,dan hoef ik niets te printen en kan ik het zo bewaren		1		0.2		0.2		64.4

				Alles. Dat heeft te maken dat mijn partner niet met een computer kan omgaan. Oorzaak hersenbloeding		1		0.2		0.2		64.5

				Als er bijv. onderhoudswerkzaamheden e.d. gedaan moeten gaan worden of algemene informatie wat bedoeld is voor meerdere mensen (bewoners).		1		0.2		0.2		64.7

				Als informatie van belang is om te bewaren		1		0.2		0.2		64.9

				Beide		2		0.3		0.3		65.2

				beiden		1		0.2		0.2		65.3

				Belangerijke info en klimaat aanpassings info		1		0.2		0.2		65.5

				belangrijke dingen		1		0.2		0.2		65.7

				Belangrijke en ingrijpende informatie.		1		0.2		0.2		65.8

				Belangrijke info.		1		0.2		0.2		66.0

				Belangrijke informatie		1		0.2		0.2		66.2

				Belangrijke informatie, huurverhoging enz		1		0.2		0.2		66.3

				Belangrijke informatie, zoals verhoging huur, etc.		1		0.2		0.2		66.5

				Belangrijke onderwerpen, zoals huurverhoging, onderhoud van het huis e.d. Dit vind ik handig i.v.m. bewaren.		1		0.2		0.2		66.7

				Belangrijke zaken		1		0.2		0.2		66.8

				Belangrijke zaken als huurverhoging monteurs en degelijke		1		0.2		0.2		67.0

				Belangrijke zaken raar je minder gauw kwijt		1		0.2		0.2		67.2

				Belangrijke zaken zoals huurs verhoging of verlaging.   Onderhouds afspraken ed		1		0.2		0.2		67.3

				Belangrijke zaken zoals onderhoud of huurverhoging		1		0.2		0.2		67.5

				Belangrijke zaken, zoals een renovatie of huurverhoging		1		0.2		0.2		67.7

				Belangrijke zodat ik die kan bewaren		1		0.2		0.2		67.8

				Betreft huurveranderingen en belangrijke informatie over onderhoud		1		0.2		0.2		68.0

				betrekking over toekomstige verandering of aanpassing		1		0.2		0.2		68.2

				Bewonersblad		1		0.2		0.2		68.3

				Bij berichten die urgent acties vragen is gebruik van meerdere media wel handig om het extra onder de aandacht te brengen.		1		0.2		0.2		68.5

				Bij evt persoonlijke vragen.		1		0.2		0.2		68.6

				bijv over algemene zaken		1		0.2		0.2		68.8

				Brief		1		0.2		0.2		69.0

				brieven		4		0.7		0.7		69.6

				Brieven		15		2.5		2.5		72.1

				brieven aangaande mijn eigen woning		1		0.2		0.2		72.3

				Brieven die bijv. onderhoud aan woning aangeven, de huur verhoging.		1		0.2		0.2		72.4

				Brieven en folders		1		0.2		0.2		72.6

				Brieven en folders, kan je het bewaren. Bovendien lees ik dit liever		1		0.2		0.2		72.8

				Brieven met persoonlijke informatie bv ver de huurprijs  en de werkzaamheden die plaats gaan vinden		1		0.2		0.2		72.9

				brieven/folders met belangrijke data		1		0.2		0.2		73.1

				bv nieuwbouw met tekeningen en foto's, fijn om in handen te hebben en eventueel mee te nemen		1		0.2		0.2		73.3

				Concrete verbeteringen aan de huizen waar we in wonen. Met hoor en wederhoor natuurlijk. Dit soort dingen ben ik nog niet concreet tegengekomen.		1		0.2		0.2		73.4

				de bewonerskrant en brieven		1		0.2		0.2		73.6

				De praatjes van de mensen		1		0.2		0.2		73.8

				Dingen die veranderen zoals voorwaarden - service-aanpassingen en verhelpen als storingen en door de hogere leeftijd en niet zo handig met de kleine lettertjes op de telefoon druk je het gouw weg ik print het uit om het rustig na te kunnen lezen indien nodig		1		0.2		0.2		73.9

				dit digitaal		1		0.2		0.2		74.1

				diverse informatie en zeker belangrijke informatie of mededelingen		1		0.2		0.2		74.3

				Eigenlijk alle belangrijke mededelingen.		1		0.2		0.2		74.4

				Eventuele huurverhogingen en bij werkzaamheden.		1		0.2		0.2		74.6

				Eventuele vertragingen op reparaties, reactie op klachten, wie deze in behandeling heeft, contact persoon		1		0.2		0.2		74.8

				financiele,		1		0.2		0.2		74.9

				Folder		1		0.2		0.2		75.1

				folders		1		0.2		0.2		75.2

				Folders		9		1.5		1.5		76.7

				Folders   (helaas een dure optie ivm de kleurendruk en bezorging)		1		0.2		0.2		76.9

				Folders en brieven		1		0.2		0.2		77.1

				Folders zodat mijn man ook kan lezen		1		0.2		0.2		77.2

				formele informatie		1		0.2		0.2		77.4

				geen idee		1		0.2		0.2		77.6

				Geen idee		1		0.2		0.2		77.7

				Geen van beide. Zonde van het papier.		1		0.2		0.2		77.9

				Geen voorkeur		2		0.3		0.3		78.2

				Gepland onderhoud en financiële zaken		1		0.2		0.2		78.4

				het blad; dat leg ik in de leesmand aan de muur op het toilet, dus kijk er regelmatig in		1		0.2		0.2		78.5

				Het wel en wee van bewoners en algemene informatie		1		0.2		0.2		78.7

				Hoe verbeteringen worden gerealiseerd, liefst met foto's		1		0.2		0.2		78.9

				Huur verhoging, en als er wat aan de woning wordt veranderd		1		0.2		0.2		79.0

				huur.  onderhoud		1		0.2		0.2		79.2

				Huuraanpassing		1		0.2		0.2		79.4

				Huuraanpassing, uitvoering werkzaamheden		1		0.2		0.2		79.5

				Huuraanpassingen		1		0.2		0.2		79.7

				Huuraanpassingen; berichten over grotere werkzaamheden		1		0.2		0.2		79.9

				Huurderszaken		1		0.2		0.2		80.0

				Huurprijs en overige financiele info		1		0.2		0.2		80.2

				huursverhoging,als er wat gemaakt moet worden door een bedrijf		1		0.2		0.2		80.4

				Huurverhoging		6		1.0		1.0		81.4

				huurverhoging  nieuwe belangrijke maatregelen of werkzaamheden die door de woningbouwvereniging gepland worden aangaande de woning.		1		0.2		0.2		81.5

				Huurverhoging (verplicht). Aankondiging onderhoud etc.		1		0.2		0.2		81.7

				Huurverhoging en overige kosten zoals o.a. servicekosten, schoonmaakkosten,lift en verlichting openbare ruimten.		1		0.2		0.2		81.8

				huurverhoging of wijzigingen en of verbeteringen. Dus echt belangrijke info voor de bewoner		1		0.2		0.2		82.0

				Huurverhoging, gepland onderhoud		1		0.2		0.2		82.2

				Huurverhoging, verandering van onderhoudsbedrijven		1		0.2		0.2		82.3

				Huurverhoging, water, elektra verbruik		1		0.2		0.2		82.5

				Huurverhoging.		1		0.2		0.2		82.7

				Huurverhogingen		1		0.2		0.2		82.8

				Info die bewaard moet worden.		1		0.2		0.2		83.0

				info die ik wil bewaren zoals de nieuwe huurprijs		1		0.2		0.2		83.2

				info over werkzaamheden		1		0.2		0.2		83.3

				info wat later kan worden weggegooid		1		0.2		0.2		83.5

				Informatie betreffende mijn huis. Veranderingen, onderhoud e.d.		1		0.2		0.2		83.7

				Informatie betreffende nieuwbouw		1		0.2		0.2		83.8

				informatie betrekkende hebbende op ons appartement		1		0.2		0.2		84.0

				Informatie die mij aangaat		1		0.2		0.2		84.2

				informatie omtrent mijn contract bijvoorbeeld, jaarlijkse kosten overzicht. dit gaat nl in een map dus dan print ik het zou ik het digitaal ontvangen.		1		0.2		0.2		84.3

				Informatie over de activiteiten van de wooncompagnie		1		0.2		0.2		84.5

				Informatie over huren.		1		0.2		0.2		84.7

				Informatie over onderhoud, huur, andere informatie die ons complex rechtstreeks betreft.		1		0.2		0.2		84.8

				informatie waarop gereageerd moet worden en belangrijke wijzigingen/plannen.		1		0.2		0.2		85.0

				informatie wat de woning betreft		1		0.2		0.2		85.1

				Informatie wat mij persoonlijk aan gaat wat betreft de woning		1		0.2		0.2		85.3

				Jaarafrekening, woonvenster, huurspecificatie, buurtbrief		1		0.2		0.2		85.5

				Jaarlijkse huurverhoging		1		0.2		0.2		85.6

				jaarlijkse huurvewrhoging.		1		0.2		0.2		85.8

				Kan even niks noemen		1		0.2		0.2		86.0

				Kan ik zo niet bedenken		1		0.2		0.2		86.1

				Krant		1		0.2		0.2		86.3

				Krantje		1		0.2		0.2		86.5

				Kweenie..		1		0.2		0.2		86.6

				maakt niet uit		1		0.2		0.2		86.8

				Maakt niet uit		1		0.2		0.2		87.0

				Mededeling over huurprijs / onderhoudskosten		1		0.2		0.2		87.1

				mededelingen voor onderhoud en werkzaamheden.		1		0.2		0.2		87.3

				Meldingen huurverhoging. Meldingen werkzaamheden aan de woning b.v		1		0.2		0.2		87.5

				Met financiële consequenties		1		0.2		0.2		87.6

				Nieuwbouw woningen.		1		0.2		0.2		87.8

				nieuws omtrent woningaanbod en nieuwe projecten		1		0.2		0.2		88.0

				Noodzakelijke informatie		1		0.2		0.2		88.1

				Nota's en informatie over de huurverhoging		1		0.2		0.2		88.3

				Officiële		1		0.2		0.2		88.4

				Officiële stukken zoals bv huurverhoging en stukken die je goed moet lezen		1		0.2		0.2		88.6

				Om te bewaren		1		0.2		0.2		88.8

				Onderhoud aan de woningen.		1		0.2		0.2		88.9

				Onderhoud en verhoging.  Geen folders		1		0.2		0.2		89.1

				Onderhoud werkzaamheden   Planning   Welk bedrijf		1		0.2		0.2		89.3

				Onderhouds afspraken		1		0.2		0.2		89.4

				Ontwikkeling sociale woningen		1		0.2		0.2		89.6

				op papier		1		0.2		0.2		89.8

				Over aanpassingen in woonsituatie		1		0.2		0.2		89.9

				Over een bepaalde vraag die je stelt		1		0.2		0.2		90.1

				over energie transitie, ik hoor er niets over leeft het wel bij Wooncompagnie		1		0.2		0.2		90.3

				Over huur en toeslagen		1		0.2		0.2		90.4

				over huurprijzen , onderhoud , veiligheid , groenvoorziening , wooncomfort , inspraakmogelijkheden		1		0.2		0.2		90.6

				Over verbouwingen		1		0.2		0.2		90.8

				Over werkzaamheden in en om het huis		1		0.2		0.2		90.9

				Over werkzaamheden.		1		0.2		0.2		91.1

				personelijke zaken, zoals huurverandering, onderhoudswerkzaamheden, zoals het nu gaat is het goed		1		0.2		0.2		91.3

				Persoonlijk		1		0.2		0.2		91.4

				Persoonlijke  informatie		1		0.2		0.2		91.6

				persoonlijke brieven		1		0.2		0.2		91.7

				Persoonlijke brieven		1		0.2		0.2		91.9

				Persoonlijke info		1		0.2		0.2		92.1

				Persoonlijke informatie.		1		0.2		0.2		92.2

				persoonlijke post		2		0.3		0.3		92.6

				Persoonlijke post		1		0.2		0.2		92.7

				Plannen met betrekking verbetering isolatie, van het gas af en eventuele plaatsing zonnecellen etc.		1		0.2		0.2		92.9

				Prive		1		0.2		0.2		93.1

				Reclama		1		0.2		0.2		93.2

				Renovatie,s en toekomst plannen, Waar gaan zij huizen bouwen en  meer goedkoopste woningen		1		0.2		0.2		93.4

				Soms dat ik dan beter weet wat ik moet doen en hoe ik moet handelen		1		0.2		0.2		93.6

				speciefieke informatie		1		0.2		0.2		93.7

				Toestemming brieven,bv voor een verbouwing of woning verandering		1		0.2		0.2		93.9

				Uitleg aankondiging onderhoud.		1		0.2		0.2		94.1

				Uitnodiging en bezoekers aankondiging		1		0.2		0.2		94.2

				uitvoering werkzaamheden in de straat		1		0.2		0.2		94.4

				Verandering van huur		1		0.2		0.2		94.6

				Veranderingen		1		0.2		0.2		94.7

				veranderingen betreffende woon omstandigheden en woning aanpassingen en renovatie  ook waarom  er gerenoveerd of aangepast wordt		1		0.2		0.2		94.9

				Veranderingen in en aan mijn huis en de huurverhoging		1		0.2		0.2		95.0

				Veranderingen zoals aanpassingen aan huur of ingrijpende wijzigingen in het terrein van Wooncompagnie		1		0.2		0.2		95.2

				Verhoging huur en teksten die hierbij horen.   Informatie over activiteiten die leuk zijn voor de huurders.		1		0.2		0.2		95.4

				verhoging huur, aankondigen werkzaamheden en de afspraken daarvoor		1		0.2		0.2		95.5

				Vertrouwelijke informatie		1		0.2		0.2		95.7

				Vertrouwelijke zaken		1		0.2		0.2		95.9

				voorschriften voor gedrag bewoners.  prijs aanpassingen.  noodzakelijke reparaties, controles, en onderhoudswerkzaamheden		1		0.2		0.2		96.0

				Wanneer 't om financiële aspecten gaat, bv huur.		1		0.2		0.2		96.2

				Wat belangrijk is.		1		0.2		0.2		96.4

				Wat betrekking heeft op mijn eigen woning		1		0.2		0.2		96.5

				Wat de plannen zijn of wat besloten is voor de bewoners of de wijk.		1		0.2		0.2		96.7

				Wat er aan het huis gaat gebeuren		1		0.2		0.2		96.9

				Wat er gaat gebeuren		1		0.2		0.2		97.0

				Wat er gebeurt over alles in de buurt		1		0.2		0.2		97.2

				weet geen voorbeeld		1		0.2		0.2		97.4

				Werkzaamheden		3		0.5		0.5		97.9

				Werkzaamheden.		1		0.2		0.2		98.0

				Wijzigingen		1		0.2		0.2		98.2

				Woning verbetering  c.q. Aanpassingen		1		0.2		0.2		98.3

				Woning verbeteringen, zoals nu met het brandalarm.  Huurprijs aanpassingen.		1		0.2		0.2		98.5

				Woonkrant en zaken betreft eigen woning of wijk.		1		0.2		0.2		98.7

				woonvenster		1		0.2		0.2		98.8

				Woonvenster		1		0.2		0.2		99.0

				woonvester		1		0.2		0.2		99.2

				X		1		0.2		0.2		99.3

				xxx		1		0.2		0.2		99.5

				Zaken mbt kosten		1		0.2		0.2		99.7

				Zal niet 1 2 3 weten		1		0.2		0.2		99.8

				zoiets als woonvenster		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Welke informatie ontvangt u liefst per e-mail?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				369		60.9		60.9		60.9

				?		2		0.3		0.3		61.2

				??		1		0.2		0.2		61.4

				.algemeen		1		0.2		0.2		61.6

				Aanpassingen aan woning		1		0.2		0.2		61.7

				Afspraak bevestigingen		1		0.2		0.2		61.9

				Afspraak e.d		1		0.2		0.2		62.0

				Afspraken		2		0.3		0.3		62.4

				afspraken die gemaakt worden om een probleem op te lossen. Alleen als dit van tevoren wordt afgesproken dat dit via de mail wordt geregeld en het duidelijk is tot wie je je kunt wenden als er een (communicatie)probleem ontstaat.		1		0.2		0.2		62.5

				al het andere		1		0.2		0.2		62.7

				Al het andere nieuws		1		0.2		0.2		62.9

				Algemeen nieuws		1		0.2		0.2		63.0

				Algemene		2		0.3		0.3		63.4

				algemene info		1		0.2		0.2		63.5

				Algemene info		8		1.3		1.3		64.9

				algemene info, communicatie omtrent de huur		1		0.2		0.2		65.0

				algemene informatie		5		0.8		0.8		65.8

				Algemene informatie		6		1.0		1.0		66.8

				Algemene informatie zoals nieuwsbrieven en dergelijke.		1		0.2		0.2		67.0

				Algemene informatie, niet direct gekoppeld aan mijn woning, reclame etc.		1		0.2		0.2		67.2

				Algemene informatie.		1		0.2		0.2		67.3

				Algemene informaties		1		0.2		0.2		67.5

				algemene zaken		1		0.2		0.2		67.7

				Algemene zaken		3		0.5		0.5		68.2

				algemene zaken, niet persoonsgebonden		1		0.2		0.2		68.3

				Algemene zaken.		1		0.2		0.2		68.5

				algemene.		1		0.2		0.2		68.6

				Alle		1		0.2		0.2		68.8

				alle andere info		1		0.2		0.2		69.0

				Alle andere info.		1		0.2		0.2		69.1

				Alle andere informatie		1		0.2		0.2		69.3

				Alle communicatie		1		0.2		0.2		69.5

				Alle info		1		0.2		0.2		69.6

				álle informatie		1		0.2		0.2		69.8

				Alle informatie.		1		0.2		0.2		70.0

				Alle meldingen		1		0.2		0.2		70.1

				Alle overige informatie		1		0.2		0.2		70.3

				alles		1		0.2		0.2		70.5

				Alles		5		0.8		0.8		71.3

				Alles omtrent de huur en de woning enz.		1		0.2		0.2		71.5

				Alles per e-mail omdat je het dan makkelijk nog eens kunt doorlezen.		1		0.2		0.2		71.6

				Alles wat met onderhoud te maken heeft.		1		0.2		0.2		71.8

				alles wat onderzoek waardig is, andere m.b.t. huur in papier vorm		1		0.2		0.2		71.9

				Als er bv. storing is, als er iets dringend medegedeeld moet worden. Vraag dan om een lees bevestigen zodat jullie weten dat het ook gelezen is.		1		0.2		0.2		72.1

				Als ik zelf communiceer per mail naar WoonCompagnie toe.		1		0.2		0.2		72.3

				Andere informatie dan huurverhoging of werkzaamheden		1		0.2		0.2		72.4

				Anders		1		0.2		0.2		72.6

				Beide		1		0.2		0.2		72.8

				Belangerijke info waarbij actie ondernomen moet worden.		1		0.2		0.2		72.9

				Belangrijke info		1		0.2		0.2		73.1

				belangrijke informatie		1		0.2		0.2		73.3

				Betreffende de huur		1		0.2		0.2		73.4

				Bevestiging van telefonisch of schriftelijk besloten afspraken.		1		0.2		0.2		73.6

				Bevestingen van afspraken.		1		0.2		0.2		73.8

				Bewonersblad etc		1		0.2		0.2		73.9

				Bij voorkeur alles maar merk dat ik niet van alle digitale berichten een email notificatie ontvang, kan een setting zijn hoor.		1		0.2		0.2		74.1

				Bijzaken, losse informatie enz		1		0.2		0.2		74.3

				Brief		3		0.5		0.5		74.8

				Brief kan ook via de mail   Voordeel is dat ik het kan archiveren zonder dat het ruimte inneemt in mijn map		1		0.2		0.2		74.9

				Brieven		11		1.8		1.8		76.7

				brieven en wat erg belangrijk is voor ons		1		0.2		0.2		76.9

				brieven maar toch liever per post		1		0.2		0.2		77.1

				Buurt/informatie bladen, enquêtes, updates over bepaalde zaken (nieuwbouw waterlandlaan bijvoorbeeld)		1		0.2		0.2		77.2

				Communicatie betreft bewoners zaken		1		0.2		0.2		77.4

				Concrete afspraken direct per mail, zodat je direct kan reageren (bv zonnepanelen) en in je digitale agenda kan overnemen		1		0.2		0.2		77.6

				Dat kan van alles zijn, buiten het verschijnen van Woonvenster.		1		0.2		0.2		77.7

				De informatie die in de Folders wordt verstrekt		1		0.2		0.2		77.9

				De meer algemene informatie		1		0.2		0.2		78.1

				De normale mededelingen die je gewoon even door neemt enzo		1		0.2		0.2		78.2

				De overige		1		0.2		0.2		78.4

				de rest		1		0.2		0.2		78.5

				De rest		2		0.3		0.3		78.9

				De rest.		1		0.2		0.2		79.0

				De rest. Ik werk niet bij u. Uw beslissing.		1		0.2		0.2		79.2

				Die achterwege kan laten		1		0.2		0.2		79.4

				Die belangrijk zijn voor de toekomst.		1		0.2		0.2		79.5

				een persoonlijke brief, reactie op een vraag per e-mail		1		0.2		0.2		79.7

				Eigenlijk alles		1		0.2		0.2		79.9

				Eigenlijk niks op papier lees ik altijd en per email zie ik niet alles		1		0.2		0.2		80.0

				Enquêtes		1		0.2		0.2		80.2

				Enquêtes, algemene berichten		1		0.2		0.2		80.4

				Folder		1		0.2		0.2		80.5

				folders		1		0.2		0.2		80.7

				Folders		3		0.5		0.5		81.2

				folders die informeren		1		0.2		0.2		81.4

				Folders, activiteiten, etc. van Woonc.		1		0.2		0.2		81.5

				folders, zonde van het papier		1		0.2		0.2		81.7

				geen		1		0.2		0.2		81.8

				Geen		4		0.7		0.7		82.5

				Geen idee		3		0.5		0.5		83.0

				Geen voorkeur		2		0.3		0.3		83.3

				Gewone huurdersinformatie.		1		0.2		0.2		83.5

				Gewone info		1		0.2		0.2		83.7

				Gewone zaken, zoals veranderingen en omgeving.		1		0.2		0.2		83.8

				Het voornemen van bouwplannen en ben ik blij als aan de nieuwe generatie wordt gedacht   Ik woon mooi en ben blij met mijn woning		1		0.2		0.2		84.0

				Huur betaling zoals nu al.		1		0.2		0.2		84.2

				Huur veranderingen		1		0.2		0.2		84.3

				Huurbetaling,		1		0.2		0.2		84.5

				Huurverhoging		1		0.2		0.2		84.7

				Huurverhoging en alles wat in A4 formaat wordt verzonden		1		0.2		0.2		84.8

				Huurverhoging etc.		1		0.2		0.2		85.0

				Huurverhoging, onderhoud, dan kan ik deze informatie gemakkelijk opslaan op mijn computer		1		0.2		0.2		85.1

				Huurverhogingen bijvoorbeeld.		1		0.2		0.2		85.3

				Info en nieuws bericht		1		0.2		0.2		85.5

				Info over buiten Schagen		1		0.2		0.2		85.6

				Info over eventuele verbetering aan woning.		1		0.2		0.2		85.8

				Info van het buurtteam		1		0.2		0.2		86.0

				info wat bewaard moet worden		1		0.2		0.2		86.1

				Informatie		3		0.5		0.5		86.6

				informatie betreft onderhouds werkzaamheden / afspraken		1		0.2		0.2		86.8

				Informatie die gaat over de wijk waar ik woon		1		0.2		0.2		87.0

				Informatie die mij persoonlijk betreft		1		0.2		0.2		87.1

				informatie die snel van toepassing is		1		0.2		0.2		87.3

				Informatie omtrent reparatie's , aanpassingen aan de woning etc.		1		0.2		0.2		87.5

				Informatie over de woning waarin wij wonen		1		0.2		0.2		87.6

				informatie over wijken, nieuwbouw etc dus niet echt persoonlijk		1		0.2		0.2		87.8

				Informatie wat weer voorbij gaat, zoals met de brandmelders plaatsen		1		0.2		0.2		88.0

				Informatie, zoals Woonvenster.		1		0.2		0.2		88.1

				informatief, regels, aanpassingen		1		0.2		0.2		88.3

				informele informatie		1		0.2		0.2		88.4

				Ja wel goed maar dan staat er dat ik toch moet bellen		1		0.2		0.2		88.6

				Korte updates		1		0.2		0.2		88.8

				Kweenie..		1		0.2		0.2		88.9

				Liever per brief maar vind mail ook prima		1		0.2		0.2		89.1

				maakt niet uit		2		0.3		0.3		89.4

				maakt verder niet uit.		1		0.2		0.2		89.6

				Mededeling		1		0.2		0.2		89.8

				mededelingen, huurnota		1		0.2		0.2		89.9

				meer persoonlijk		1		0.2		0.2		90.1

				Mijn evt persoonlijke vragen zodat ik deze kan archiveren.		1		0.2		0.2		90.3

				Nieuwbouw woningen		1		0.2		0.2		90.4

				nieuws		1		0.2		0.2		90.6

				Nieuws		1		0.2		0.2		90.8

				Noodzakelijke informatie		1		0.2		0.2		90.9

				om het even, alles kan via de mail.		1		0.2		0.2		91.1

				Omgevings  en huis verbetering, nieuwe huurprojecten, en over "koetjes en kalfjes"		1		0.2		0.2		91.3

				onbelangrijke dingen		1		0.2		0.2		91.4

				Onderhoud		1		0.2		0.2		91.6

				Onderhoud e.d.		1		0.2		0.2		91.7

				Ook geen voorkeur.		1		0.2		0.2		91.9

				Over de evt nieuwe woningen voor 60 plussers!		1		0.2		0.2		92.1

				Over de huur		1		0.2		0.2		92.2

				Over de woning		1		0.2		0.2		92.4

				Over dingen die met onze woning te doen zijn		1		0.2		0.2		92.6

				Overig		2		0.3		0.3		92.9

				Overige info		1		0.2		0.2		93.1

				overige informatie		1		0.2		0.2		93.2

				Overige informatie waar niemand wat aan heeft		1		0.2		0.2		93.4

				Overige, algeme en huurverhoging		1		0.2		0.2		93.6

				overigen		1		0.2		0.2		93.7

				personlijke		1		0.2		0.2		93.9

				Persoonlijke informatie		2		0.3		0.3		94.2

				Persoonlijke zaken		1		0.2		0.2		94.4

				Plannen over onderhoud van de woning.		1		0.2		0.2		94.6

				prive dingen		1		0.2		0.2		94.7

				Reclame o i d.		1		0.2		0.2		94.9

				Reclame,folders		1		0.2		0.2		95.0

				rekeningen , en vooral tegoeden.		1		0.2		0.2		95.2

				Reparatie of onderhouds werkzaamheden.		1		0.2		0.2		95.4

				Simpele algemene informatie		1		0.2		0.2		95.5

				Sociale woningen		1		0.2		0.2		95.7

				tijdelijke mededelingen		1		0.2		0.2		95.9

				Tips voor in huis		1		0.2		0.2		96.0

				Veranderingen		1		0.2		0.2		96.2

				Veranderingen en of bericht van Wooncompagnie		1		0.2		0.2		96.4

				Verbeteringen		1		0.2		0.2		96.5

				verdere info		1		0.2		0.2		96.7

				Vooraankondiging huurverhoging, planbare onderhoud etc.		1		0.2		0.2		96.9

				Vooraankondigingen zoals huurverhoging.		1		0.2		0.2		97.0

				Voortgang van en reparatie.		1		0.2		0.2		97.2

				vrijkomende woningen , toekomstvisie en derg.		1		0.2		0.2		97.4

				Wat belangrijk is		1		0.2		0.2		97.5

				wat snel moet gaan		1		0.2		0.2		97.7

				Weet ik niet		1		0.2		0.2		97.9

				Weetjes		1		0.2		0.2		98.0

				Weetjes en de nieuwsbrief		1		0.2		0.2		98.2

				Wijzigingen in prijs aan woningen nieuws van gemeente / wooncorporatie		1		0.2		0.2		98.3

				Woning aanbiedingen		1		0.2		0.2		98.5

				Woonvenster		1		0.2		0.2		98.7

				woonvenster zou digitaal kunnen		1		0.2		0.2		98.8

				woonvenster zou ook digitaal mogen, net als reclame		1		0.2		0.2		99.0

				X		1		0.2		0.2		99.2

				xxx		1		0.2		0.2		99.3

				Zelfde als op papier		1		0.2		0.2		99.5

				zie boven. maakt me niet veel uit maar dubbele info ontvangen is onzin wat nu gebeurt met de brief voor huurverhoging waarbij je een code ontvangt om in te loggen. dat kan per email		1		0.2		0.2		99.7

				Zie vorige vraag		1		0.2		0.2		99.8

				Zonder financiele consequenties		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Nee		185		30.5		31.5		31.5		31%

				Ja		403		66.5		68.5		100.0		69%

				Total		588		97.0		100.0

		Missing		System		18		3.0

		Total				606		100.0

		Nee, omdat

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				421		69.5		69.5		69.5

				??		1		0.2		0.2		69.6

				Alleen als ik naar iets zoek		1		0.2		0.2		69.8

				Alleen als ik specifiek iets moet weten		1		0.2		0.2		70.0

				Alleen als ik wat wil weten		1		0.2		0.2		70.1

				alleen als nodig		1		0.2		0.2		70.3

				alleen bij reparaties of onderhoud		1		0.2		0.2		70.5

				Alleen bij vragen of problemen		1		0.2		0.2		70.6

				Alleen indien nodig.		1		0.2		0.2		70.8

				Alles bij mij goud is		1		0.2		0.2		71.0

				alles gaat naar wens, geen behoefte aan		1		0.2		0.2		71.1

				Alles gaat via internet. Elke dag komt er een verzoek om een enquête in te vullen. Van jullie vul ik altijd in.		1		0.2		0.2		71.3

				alles gaat zoals het gaat! Als ik echt iets wil weten breng ik een keer een bezoekje.		1		0.2		0.2		71.5

				Alles goed gaat, zal proberen meer te kijken.		1		0.2		0.2		71.6

				Als ik een reparatieverzoek ga indienen		1		0.2		0.2		71.8

				als ik iets wil weten		1		0.2		0.2		71.9

				als ik jullie wil benaderen bel of mail ik.		1		0.2		0.2		72.1

				Als ik vragen heb of problemen wil ik graag een mensenstem dan een digitaal antwoord op mijn vraag.		1		0.2		0.2		72.3

				Ben waarschijnlijk te oud ( 89 ) om alles te begrijpen en onthouden		1		0.2		0.2		72.4

				chaotische website, informatie is onduidelijk, verouderd of ontoegankelijk zonder inloggegevens		1		0.2		0.2		72.6

				Daar denk ik nooit aan		1		0.2		0.2		72.8

				dat vergeet ik te doen.		1		0.2		0.2		72.9

				de correspondentie via brief dan wel e-mail verloopt.		1		0.2		0.2		73.1

				denk er niet aan!		1		0.2		0.2		73.3

				Denk ik niet aan		1		0.2		0.2		73.4

				Digabet		1		0.2		0.2		73.6

				Eigenlijk geen reden. Ik heb daar niet bij nagedacht. Als het belangrijk is ga ik ervan uit dat ik dat per post of email ontvang. Maar misschien ga ik nu wel eens kijken ;-)		1		0.2		0.2		73.8

				eigenlijk kom ik daar gewoon niet toe en zoek geen andere woning		1		0.2		0.2		73.9

				Eigenlijk nooit aan gedacht, ga het wel vaker doen voor eventuele antwoorden op vragen.		1		0.2		0.2		74.1

				Eigenlijk nooit bij stil gestaan.		1		0.2		0.2		74.3

				Enkele keer		1		0.2		0.2		74.4

				Er maar 1 persoon kan inloggen. Met wachtwoord kon dit destijds wel		1		0.2		0.2		74.6

				Er niet aan denkt		1		0.2		0.2		74.8

				er weinig informatie voor mij op staat		1		0.2		0.2		74.9

				Geen aanleiding toe		1		0.2		0.2		75.1

				geen aanleiding voor		1		0.2		0.2		75.2

				Geen aanleiding. Weet eigenlijk niet wat er te vinden is		1		0.2		0.2		75.4

				geen behoefte		1		0.2		0.2		75.6

				Geen behoefte		1		0.2		0.2		75.7

				Geen behoefte aan		3		0.5		0.5		76.2

				Geen behoefte aan tot nu toe		1		0.2		0.2		76.4

				geen idee		2		0.3		0.3		76.7

				Geen idee		3		0.5		0.5		77.2

				Geen idee eigenlijk		1		0.2		0.2		77.4

				Geen idee eigenlijk.		1		0.2		0.2		77.6

				Geen idee waarom niet		1		0.2		0.2		77.7

				geen in teresse		1		0.2		0.2		77.9

				Geen interesse		1		0.2		0.2		78.1

				Geen interesse.		1		0.2		0.2		78.2

				geen mening		1		0.2		0.2		78.4

				geen noodzaak		2		0.3		0.3		78.7

				geen reden		1		0.2		0.2		78.9

				Geen reden		1		0.2		0.2		79.0

				Geen reden om op de site te kijken		1		0.2		0.2		79.2

				Geen reden voor lossen alles zelf op		1		0.2		0.2		79.4

				Geen reparatie of vragen over onderhoud had		1		0.2		0.2		79.5

				Geen tijd/intresse		1		0.2		0.2		79.7

				Gewoon “nee” ik heb niet echt een reden		1		0.2		0.2		79.9

				Heb geen idee hoe dat moet		1		0.2		0.2		80.0

				Heel soms , als ik wat wil weten over wat er dicht bij mij in de buurt voor plannen zijn		1		0.2		0.2		80.2

				Heel soms, als er verwezen wordt		1		0.2		0.2		80.4

				heel weinig ik spreek graag iemand		1		0.2		0.2		80.5

				Heel zelden, moeilijk te vinden wat ik zoek.		1		0.2		0.2		80.7

				Het inloggen niet lukt.		1		0.2		0.2		80.9

				Het niet interessant is voor mij er wordt toch nooit wat bij mij in de buurt gedaan.		1		0.2		0.2		81.0

				Het niet nodig is op moment		1		0.2		0.2		81.2

				Houd niet van digitaal		1		0.2		0.2		81.4

				ik alleen kijk als ik een reparatie moet melden. En ik volg jullie op Facebook.		1		0.2		0.2		81.5

				Ik bel		1		0.2		0.2		81.7

				ik bel liever		1		0.2		0.2		81.8

				ik ben digibeet		1		0.2		0.2		82.0

				Ik ben niet zo bekend met computers		1		0.2		0.2		82.2

				Ik ben van de papier  en niet via mail enz,   Kan niet zo goed met de pc  overweg		1		0.2		0.2		82.3

				Ik daar in het verleden veel moeite voor moest doen. Inloggen met Idin		1		0.2		0.2		82.5

				Ik daar niet aan denk		1		0.2		0.2		82.7

				Ik daar niet aan denk   Geen idee ook   Als er niets is dan niet, alleen om iets te melden.		1		0.2		0.2		82.8

				Ik daar niet aan denk.		1		0.2		0.2		83.0

				Ik daar niet aandenken en het ook niet nodig heb op dat moment.		1		0.2		0.2		83.2

				Ik daar nooit aan denk, en het waarom op papier? Dan leest mijn vrouw het ook.		1		0.2		0.2		83.3

				Ik denk dat ik het pas doe,  als ik een vraag of anderzins heb voor WC		1		0.2		0.2		83.5

				Ik direct benaderd wil worden		1		0.2		0.2		83.7

				Ik dit niet nodig vindt. Niet voor de lol. Alleen een telefoon nummer zoeken		1		0.2		0.2		83.8

				Ik door mijn werk al veel achter de pc zit		1		0.2		0.2		84.0

				Ik eigenlijk geen behoefte daar aan heb. Alleen als het nodig is.		1		0.2		0.2		84.2

				Ik er geen erg in heb als ik iets wil weten bel ik		1		0.2		0.2		84.3

				Ik er niet aan denk		1		0.2		0.2		84.5

				ik er niet aan gedacht heb.		1		0.2		0.2		84.7

				Ik er nog niet aan gedacht heb , ben 90 jaar , en doe dus niet zo veel op mijn iPad,		1		0.2		0.2		84.8

				Ik geen informatie zoek		1		0.2		0.2		85.0

				Ik geen nieuwe woonruimte  zoek  Alleen als er gebreken zijn moet ik jullie via de website zien te berijken  en dat is wel eens lastig.		1		0.2		0.2		85.1

				Ik geen reden heb om de website te bezoeken		1		0.2		0.2		85.3

				ik geen vragen heb.		1		0.2		0.2		85.5

				ik gemakkelijker telefonisch inlichtingen vraag en krijg.		1		0.2		0.2		85.6

				Ik genoeg geïnformeerd word		1		0.2		0.2		85.8

				ik had moeilijkheden met inloggen		1		0.2		0.2		86.0

				Ik heb er niet aan gedacht		1		0.2		0.2		86.1

				Ik heb geen computer maar een iPad en daar kan niet alles op		1		0.2		0.2		86.3

				Ik heb geen computer.		1		0.2		0.2		86.5

				Ik heb het nog niet nodig gehad		1		0.2		0.2		86.6

				ik heb moeite met de website erg verwarrend		1		0.2		0.2		86.8

				Ik heb niets met internet		1		0.2		0.2		87.0

				Ik heb veel moeite met mijn handen om de letters aan te tikken		1		0.2		0.2		87.1

				Ik het zo ook goed vind,mocht ik iets willen opzoeken ,dan is het wat anders.		1		0.2		0.2		87.3

				ik hier geen behoefte aan heb.		1		0.2		0.2		87.5

				Ik met alle plezier woon		1		0.2		0.2		87.6

				Ik niet goed weet wat ik daar moet doen of lezen.		1		0.2		0.2		87.8

				ik niet weet wat ik zoeken  moet .		1		0.2		0.2		88.0

				Ik niet weet wat voor info erop staat. Verder heb ik de wooncompagnie niet nodig en als ik het wel nodig heb, zoek ik alleen dat op		1		0.2		0.2		88.1

				Ik niets op te zoeken heb		1		0.2		0.2		88.3

				ik nog geen informatie nodig had.		1		0.2		0.2		88.4

				ik te verwarrend vind en bijna nooit de antwoord vind die ik zoek...		1		0.2		0.2		88.6

				Ik tevreden ben		1		0.2		0.2		88.8

				Ik wantrouw digitale communicatie en gebruik dit zo min mogelijk.		1		0.2		0.2		88.9

				Ik weet niet wat ik er moet		1		0.2		0.2		89.1

				Ik weinig op internet kijk		1		0.2		0.2		89.3

				Ik wil mijn reparatie verzoeken en dossier zien maar kan niet omdat ik niet de juiste bank heb		1		0.2		0.2		89.4

				Is veel gedoe gaat moeizam.		1		0.2		0.2		89.6

				Je hebt er niks aan		1		0.2		0.2		89.8

				Kom er zomaar niet aan toe		1		0.2		0.2		89.9

				Mij dat niets zegt		1		0.2		0.2		90.1

				Momenteel geen noodzaak toe.		1		0.2		0.2		90.3

				Nee tot nog toe gaat alles prima 👍🏻		1		0.2		0.2		90.4

				Niet boeiend		1		0.2		0.2		90.6

				Niet duidelijk		1		0.2		0.2		90.8

				Niet mee bekent		1		0.2		0.2		90.9

				niet nodig		2		0.3		0.3		91.3

				Niet nodig		3		0.5		0.5		91.7

				Niet nodig geweest.		1		0.2		0.2		91.9

				niet noodzakelijk voor mij		1		0.2		0.2		92.1

				Niks op te zoeken		1		0.2		0.2		92.2

				Nog niet gedaan		1		0.2		0.2		92.4

				Nog niet nodig gehad		1		0.2		0.2		92.6

				nog nooit aan gedacht		1		0.2		0.2		92.7

				Nooit nodig geweest		1		0.2		0.2		92.9

				nvt		1		0.2		0.2		93.1

				Nvt		3		0.5		0.5		93.6

				om dat zij mij veel beloven maar weinig geven		1		0.2		0.2		93.7

				Omdat ik daar geen interesse voor heb en soms te ingewikkeld vind		1		0.2		0.2		93.9

				Omdat ik daar niet toe kom.		1		0.2		0.2		94.1

				omdat ik niks nodig heb op dit moment		1		0.2		0.2		94.2

				Onnodig		1		0.2		0.2		94.4

				op dit moment weinig tijd. Maar zal als het rustiger is weer kijken		1		0.2		0.2		94.6

				Probeer hem dan te vinden		1		0.2		0.2		94.7

				soms		1		0.2		0.2		94.9

				Soms		5		0.8		0.8		95.7

				Soms als ik iets wil weten		1		0.2		0.2		95.9

				soms ben algemeen tevreden en heb geen klachten		1		0.2		0.2		96.0

				Soms, als de hedera van de buurvrouw weer voor irritatie zorgt		1		0.2		0.2		96.2

				Tot op heden geen aanleiding toe.		1		0.2		0.2		96.4

				Veel te ingewikkeld om er op te komen, alles wat je doet is altijd fout		1		0.2		0.2		96.5

				Vergeet ik		1		0.2		0.2		96.7

				voorheen wel, maar door die zo genaamde IDIN bankcode niet meer.		1		0.2		0.2		96.9

				Waarom wel?		2		0.3		0.3		97.2

				waarom wel.		1		0.2		0.2		97.4

				Waarom?		1		0.2		0.2		97.5

				Waarvoor is nodig en als je iets wil laten repareren, moet eerst lid worden .		1		0.2		0.2		97.7

				Wat er te huur aangeboden wordt.  Overigens wil ik zeker niet weg uit Huys ten Oghe, Callantsoog.		1		0.2		0.2		97.9

				Weet niet		1		0.2		0.2		98.0

				Wij tevreden zijn met ons huis		1		0.2		0.2		98.2

				Wist ik niet		1		0.2		0.2		98.3

				Wist niet dat dat bestaat. Maar ik wil ook niet overal voor op de computer zitten.		1		0.2		0.2		98.5

				woningen nieuwschierig		1		0.2		0.2		98.7

				X		1		0.2		0.2		98.8

				xx		1		0.2		0.2		99.0

				Zelden		2		0.3		0.3		99.3

				Zelden. Alleen als ik daadwerkelijk informatie nodig heb.		1		0.2		0.2		99.5

				Zelden. Alleen als ik specifieke info zoek		1		0.2		0.2		99.7

				zit niet in het systeem		1		0.2		0.2		99.8

				Zou niet weten waarom		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja, dat is mij opgevallen		71		11.7		18.2		18.2		18%

				Nee, is mij niet opgevallen		319		52.6		81.8		100.0		82%

				Total		390		64.4		100.0

		Missing		System		216		35.6

		Total				606		100.0

		Ja, dat is mij opgevallen. Dit vind ik ervan:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				535		88.3		88.3		88.3

				Beter		1		0.2		0.2		88.4

				👍		1		0.2		0.2		88.6

				beter leesbaar		1		0.2		0.2		88.8

				Beter leesbaar		1		0.2		0.2		88.9

				beter leesbaar en ziet er mooi uit		1		0.2		0.2		89.1

				beter voor de mensen die wat slechter zien		1		0.2		0.2		89.3

				beter voor de wat oudere mensen		1		0.2		0.2		89.4

				Dat vind ik goed.		1		0.2		0.2		89.6

				Duidelijk leesbaar		1		0.2		0.2		89.8

				duidelijker		1		0.2		0.2		89.9

				Duidelijker		1		0.2		0.2		90.1

				Een geweldige vooruitgang.		1		0.2		0.2		90.3

				een prima ontwikkeling.		1		0.2		0.2		90.4

				erg fijn		1		0.2		0.2		90.6

				Erg prettig		1		0.2		0.2		90.8

				Fijn		1		0.2		0.2		90.9

				Gemakkelijk leesbaar		1		0.2		0.2		91.1

				Geweldig omdat ik wat ouder wordt en grotere letters beter vind lezen		1		0.2		0.2		91.3

				goed		1		0.2		0.2		91.4

				Goed		6		1.0		1.0		92.4

				Goed leesbaar		2		0.3		0.3		92.7

				Goed voor de slechtziende		1		0.2		0.2		92.9

				Heel goed		1		0.2		0.2		93.1

				Hel fijn		1		0.2		0.2		93.2

				Helemaal goed		1		0.2		0.2		93.4

				ik ben slecht ziende ,en geef het gouw op.		1		0.2		0.2		93.6

				Informatie op website leest prettiger		1		0.2		0.2		93.7

				Is prettig		1		0.2		0.2		93.9

				Leest erg fijn		1		0.2		0.2		94.1

				Leest heel prettig		1		0.2		0.2		94.2

				leest makkelijker en is rustig		1		0.2		0.2		94.4

				Leest prettig		1		0.2		0.2		94.6

				lekker leesbaar		1		0.2		0.2		94.7

				Makkelijk voor de slechter ziende mensen		1		0.2		0.2		94.9

				Minder mooi		1		0.2		0.2		95.0

				ook pure noodzaak voor mensen met lees en woord blindheid en v.w VN Verdrag Handicap noodzakelijk		1		0.2		0.2		95.2

				prettig		1		0.2		0.2		95.4

				Prettig		1		0.2		0.2		95.5

				Prettig lezen		1		0.2		0.2		95.7

				prima		3		0.5		0.5		96.2

				Prima		8		1.3		1.3		97.5

				Prima goed voor oudere mensen onder ons		1		0.2		0.2		97.7

				Prima keuze		1		0.2		0.2		97.9

				Prima veel beter te lezen		1		0.2		0.2		98.0

				Prima verbetering.		1		0.2		0.2		98.2

				Prima!		1		0.2		0.2		98.3

				Prima.		2		0.3		0.3		98.7

				Super		1		0.2		0.2		98.8

				top		1		0.2		0.2		99.0

				Top		2		0.3		0.3		99.3

				Valt mij nu pas op, deze enquette heeft ook een grotere lettertype		1		0.2		0.2		99.5

				Verbetering.		1		0.2		0.2		99.7

				vind het okee		1		0.2		0.2		99.8

				Zoals de schriftelijke correspondentie het is voor mij prima in orde.		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Waarvoor bezoekt u onze website met name?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				216		35.6		35.6		35.6

				-		1		0.2		0.2		35.8

				- Regels  - Nieuwe projecten / nieuwbouw  - Reperatieverzoeken informatie		1		0.2		0.2		36.0

				Aanbod		1		0.2		0.2		36.1

				Aanbod woningen		1		0.2		0.2		36.3

				Aanbod woningen of reparatie verzoek		1		0.2		0.2		36.5

				Aanmelden van een probleem of storing.		1		0.2		0.2		36.6

				Aanmelden, navragen van een probleem		1		0.2		0.2		36.8

				Achtergrondinformatie		1		0.2		0.2		37.0

				Af en toe de persoonlijke account te openen of voor reparatieverzoek		1		0.2		0.2		37.1

				Af en toe naar kleinere woning zoeken maar niet noodzakelijk		1		0.2		0.2		37.3

				af en toe om te kijken of er nieuws  over de woon compagnie opstaat		1		0.2		0.2		37.5

				Af en toe zo maar		1		0.2		0.2		37.6

				Af en toe zomaar.		1		0.2		0.2		37.8

				Afspraak inplannen		1		0.2		0.2		38.0

				Afspraak. En verdere informatie omtrent klussen.		1		0.2		0.2		38.1

				Algemene  informatie		1		0.2		0.2		38.3

				Algemene i formatie		1		0.2		0.2		38.4

				algemene info		1		0.2		0.2		38.6

				Algemene info of onderhoudswerkzaamheden		1		0.2		0.2		38.8

				Algemene informatie		4		0.7		0.7		39.4

				Algemene informatie en dan met name actueel en woning aanbod		1		0.2		0.2		39.6

				algemene informatie over de  voortgang van de isolatie planning		1		0.2		0.2		39.8

				Algemene interesse en indien nodig voor contact.		1		0.2		0.2		39.9

				Allerhande zaken storingen reparatie en gewoon zomaar		1		0.2		0.2		40.1

				Als er een klacht is om ditdoor te geven		1		0.2		0.2		40.3

				Als er een woning leeg staat in de straat waar ik woon.  Benieuwd wat de voorwaarden zijn		1		0.2		0.2		40.4

				Als er iets stuk is		1		0.2		0.2		40.6

				Als er iets vervangen moet worden		1		0.2		0.2		40.8

				als er problemen zijn in het huis.ik vind dat er dan niet adequaat wordt gereageerd		1		0.2		0.2		40.9

				Als het nodig is		1		0.2		0.2		41.1

				Als ik contact zoek.		1		0.2		0.2		41.3

				Als ik een tel nummer nodig heb.		1		0.2		0.2		41.4

				Als ik een vraag heb die ik via de mail wil versturen. Dan kijk ik gelijk even op de site.		1		0.2		0.2		41.6

				Als ik een woonwensen aanbod mail krijg en als ik een probleem heb om te kijken of ik daarvoor De wooncompagnie moet  bellen en voor contactinformatie		1		0.2		0.2		41.7

				Als ik iets moet melden.		1		0.2		0.2		41.9

				Als ik iets op moet zoeken, niet perse onthouden waarvoor		1		0.2		0.2		42.1

				Als ik informatie wil		1		0.2		0.2		42.2

				Als ik klachten heb, maar krijg niet altijd antwoord,  beetje vreemd.		1		0.2		0.2		42.4

				Als ik vraag of probleem heb en op zoek ben naar antwoorden of de juiste routing.		1		0.2		0.2		42.6

				Als ik vragen wil stellen of iets wil opzoeken over de woning of eventuele vragen heb.		1		0.2		0.2		42.7

				Als ik wil uitzoeken of iets onder de huur valt bijvoorbeeld een reparatie		1		0.2		0.2		42.9

				Andere woning		1		0.2		0.2		43.1

				Antwoorden n.a.v vragen		1		0.2		0.2		43.2

				Antwoorden op bewoners vragen		1		0.2		0.2		43.4

				Belangstelling		1		0.2		0.2		43.6

				benieuwd naar toekomstplanning en woonkosten		1		0.2		0.2		43.7

				beschikbare woningen en andere informatie		1		0.2		0.2		43.9

				Betalingen		1		0.2		0.2		44.1

				Bij opnemen van contact.		1		0.2		0.2		44.2

				bij storingen of om wat informatie op te zoeken		1		0.2		0.2		44.4

				bv melden van een reparatie		1		0.2		0.2		44.6

				Contact gegevens zoeken		1		0.2		0.2		44.7

				Contact info		1		0.2		0.2		44.9

				contact informatie		1		0.2		0.2		45.0

				Contactformulier		1		0.2		0.2		45.2

				Contactgegevens en informatie betreft onderhoud van de woning.		1		0.2		0.2		45.4

				Controle onderhoud aan mijn woning.		1		0.2		0.2		45.5

				Direct regelen zaken		1		0.2		0.2		45.7

				Diverse info		1		0.2		0.2		45.9

				Doorgeven van een aanvraag tot reparatie o.z.d.		1		0.2		0.2		46.0

				Een huis zoeken voor mijn dochter met kind !!!!!!!		1		0.2		0.2		46.2

				Een x per maand		1		0.2		0.2		46.4

				eventueel voor klachten. reparatie verzoeken.		1		0.2		0.2		46.5

				Geen idee		1		0.2		0.2		46.7

				gewoon even kijken		1		0.2		0.2		46.9

				Gewoon interesse		1		0.2		0.2		47.0

				Gewoon om bij te blijven en over nieuwe ontwikkelingen		1		0.2		0.2		47.2

				Gewoon om te kijken wat er opstaat.		1		0.2		0.2		47.4

				Gewoonte		1		0.2		0.2		47.5

				Heel weinig		1		0.2		0.2		47.7

				het zoeken van informatie over het telefoonnummer, over info over reparaties en zoeken naar een woning of nieuwbouwprojecten van woningbouwvereniging		1		0.2		0.2		47.9

				Hoe ik ketel bij moet vullen. Of er nog nieuwbouwprojecten zijn/komen.   Telefoonnummer/emailadres bepaalde afdeling  Of waar ik moet zijn als er iets stuk is bijv.		1		0.2		0.2		48.0

				Huizen aanbod		1		0.2		0.2		48.2

				Huizen die te huur zijn,  En evt ander nieuws		1		0.2		0.2		48.3

				Huizen kijken   Verantwoording		1		0.2		0.2		48.5

				Huizen kijken  Hoe ik online kan aangeven dat ik klusjes heb		1		0.2		0.2		48.7

				huizenaanbod en als ik gericht naar iets op zoek ben		1		0.2		0.2		48.8

				Huur		1		0.2		0.2		49.0

				Huur aanbod.		1		0.2		0.2		49.2

				HUUR BETALEN		1		0.2		0.2		49.3

				huur betaling en woning zoeken		1		0.2		0.2		49.5

				Huur te betalen		1		0.2		0.2		49.7

				Huurprijs beleid, enz		1		0.2		0.2		49.8

				Huurvoorwaarden		1		0.2		0.2		50.0

				Huurwoningen		1		0.2		0.2		50.2

				Ik ben geen vrouw, maar wel erg nieuwsgierig.		1		0.2		0.2		50.3

				ik kijk er nauwelijks op.		1		0.2		0.2		50.5

				Ik wil kleiner wonen.		1		0.2		0.2		50.7

				In mijn wooncompagnie te kijken		1		0.2		0.2		50.8

				info		1		0.2		0.2		51.0

				Info		4		0.7		0.7		51.7

				info i.v.m. renovatie		1		0.2		0.2		51.8

				Info omtrent de woning (onderhoudszaken)  Storingen melden		1		0.2		0.2		52.0

				Info opzoeken		1		0.2		0.2		52.1

				info over beschikbare woningen voor een 3 partij.		1		0.2		0.2		52.3

				Info over telefoons nummers voor contact met wooncompagnie		1		0.2		0.2		52.5

				Info over woningaanpassing		1		0.2		0.2		52.6

				Info te volgen		1		0.2		0.2		52.8

				Info voor ouderen		1		0.2		0.2		53.0

				Info zoeken		1		0.2		0.2		53.1

				info, reparaties		1		0.2		0.2		53.3

				info, tel nummers en adressen enz		1		0.2		0.2		53.5

				Info.		2		0.3		0.3		53.8

				informatie		7		1.2		1.2		55.0

				Informatie		21		3.5		3.5		58.4

				Informatie (telefoonnummers, doorgeven van reparaties.		1		0.2		0.2		58.6

				informatie en als er iets gerepareerd moet worden		1		0.2		0.2		58.7

				Informatie en eventueel een reparatieverzoek		1		0.2		0.2		58.9

				informatie en het melden van gebreken		1		0.2		0.2		59.1

				Informatie en Woningaanbod		1		0.2		0.2		59.2

				Informatie inwinnen.		1		0.2		0.2		59.4

				Informatie nieuwbouw		1		0.2		0.2		59.6

				Informatie omtrent Wooncompagnie; bouwen, algemene informatie.		1		0.2		0.2		59.7

				Informatie opgezocht		1		0.2		0.2		59.9

				Informatie over alles		1		0.2		0.2		60.1

				Informatie over de huurverhoging en hoe ik moet melden dat er een probleem is		1		0.2		0.2		60.2

				informatie over dienstverlening als glasverzekering, ontstopping etc.		1		0.2		0.2		60.4

				Informatie over diverse onderwerpen		1		0.2		0.2		60.6

				Informatie over een reparatie		1		0.2		0.2		60.7

				Informatie over kosten		1		0.2		0.2		60.9

				informatie over mogelijke verbouwingen		1		0.2		0.2		61.1

				Informatie over onderhoud		1		0.2		0.2		61.2

				informatie over onderhoud en aanmelden klacht		1		0.2		0.2		61.4

				Informatie over projecten die op komst zijn.En wanneer de toilet en badkamer wordt opgeknapt. Belofte was 2022. Is verschoven naar 2030 !!		1		0.2		0.2		61.6

				informatie over reparaties etc. Hoe vraag ik dit aan bv.		1		0.2		0.2		61.7

				Informatie over service en stellen vragen.		1		0.2		0.2		61.9

				informatie over woning verbetering.bv zonnepanelen		1		0.2		0.2		62.0

				informatie update		1		0.2		0.2		62.2

				Informatie verkrijgen		1		0.2		0.2		62.4

				Informatie zoeken		1		0.2		0.2		62.5

				Informatie, telefoon nummers of mailadressen. Persoonlijke pagina voor reparaties.		1		0.2		0.2		62.7

				Informatie,water gaat gebeuren,.		1		0.2		0.2		62.9

				Informatie.		1		0.2		0.2		63.0

				Informatief		1		0.2		0.2		63.2

				inloggen		1		0.2		0.2		63.4

				interesse		1		0.2		0.2		63.5

				Interesse		2		0.3		0.3		63.9

				Intresse		1		0.2		0.2		64.0

				Invormatie		1		0.2		0.2		64.2

				Kijken naar andere huizen		1		0.2		0.2		64.4

				Kijken naar het huizen aanbod....		1		0.2		0.2		64.5

				Kijken naar huurwoningen en of mijn gegevens nog up to date zijn.		1		0.2		0.2		64.7

				kijken naar huurwoningen, eventueel voor later, als ik moeilijk trappen ga lopen		1		0.2		0.2		64.9

				kijken naar woningen		1		0.2		0.2		65.0

				Kijken naar woningen		1		0.2		0.2		65.2

				Kijken of daar meer en duidelijkere informatie te vinden is over bijvoorbeeld de werkzaamheden		1		0.2		0.2		65.3

				kijken of er nieuwe informatie is of als ik iets wil weten		1		0.2		0.2		65.5

				Kijken of er nieuws opstaat en kijken via de site welke woningen er leeg komen		1		0.2		0.2		65.7

				Kijken of er nog nieuwe bouwprojecten zijn		1		0.2		0.2		65.8

				Kijken of er nog wat nieuws is, telefoonnummer opzoeken.		1		0.2		0.2		66.0

				kijken voor huizen		1		0.2		0.2		66.2

				Kijken welke huizen er beschikbaar zijn.		1		0.2		0.2		66.3

				Kijken welke huizen erop staan		1		0.2		0.2		66.5

				klacht melden, of welk onderhoud vergoed wordt		1		0.2		0.2		66.7

				Klachten		1		0.2		0.2		66.8

				Klachten, verzoeken etc.		1		0.2		0.2		67.0

				laatste informatie te lezen en interessant om te weten welke woningen in de verhuur zijn		1		0.2		0.2		67.2

				Makkelijk en snel antwoord		1		0.2		0.2		67.3

				Meestal om de huur te betalen maar ik kijk ook wel om te kijken welke projecten er in ontwikkeling zijn. Ik vind mijn woning eigenlijk te groot voor mij alleen en wil dan kijken of er iets anders is		1		0.2		0.2		67.5

				melden schade		1		0.2		0.2		67.7

				Melding doen		1		0.2		0.2		67.8

				Melding maken en kijken waar huizen te huur staan		1		0.2		0.2		68.0

				Melding maken voor reparatie		2		0.3		0.3		68.3

				Melding van reparatie of informatie zoeken		1		0.2		0.2		68.5

				meldingen		1		0.2		0.2		68.6

				Meldingen en digitale post		1		0.2		0.2		68.8

				Met vragen rond mijn woning		1		0.2		0.2		69.0

				Mogelijkheden verbeteren en verduurzamen woning		1		0.2		0.2		69.1

				Mooie foto’s		1		0.2		0.2		69.3

				n.v.t.		1		0.2		0.2		69.5

				Neutraal.		1		0.2		0.2		69.6

				Niet iets speciaals		1		0.2		0.2		69.8

				niet iets specifieks		1		0.2		0.2		70.0

				Nieuwbouw		1		0.2		0.2		70.1

				Nieuwbouwprojecten of reparatie verzoek		1		0.2		0.2		70.3

				Nieuwe bouwplannen.		1		0.2		0.2		70.5

				Nieuwe ontwikkelingen en ervaringen van bewoners.		1		0.2		0.2		70.6

				Nieuwgierigheid		1		0.2		0.2		70.8

				nieuws		2		0.3		0.3		71.1

				Nieuws		4		0.7		0.7		71.8

				Nieuws en dergelijke		1		0.2		0.2		71.9

				Nieuwschierigheid		1		0.2		0.2		72.1

				Nieuwsgierig		1		0.2		0.2		72.3

				nieuwsgierig.		1		0.2		0.2		72.4

				Nieuwsgierig.		1		0.2		0.2		72.6

				nieuwsgierigheid		1		0.2		0.2		72.8

				Nieuwsgierigheid		1		0.2		0.2		72.9

				Nieuwtjes		1		0.2		0.2		73.1

				Nvt		2		0.3		0.3		73.4

				Of ik achterstand heb of als ik vraag heb		1		0.2		0.2		73.6

				Of ik m'n huis mag kopen. En wanneer er zonnepanelen komen.  Soms voor een storing of telefoonnummer		1		0.2		0.2		73.8

				Of mijn woning voor renovatie of buiten schilder werk aan de beurt is bijvoorbeeld		1		0.2		0.2		73.9

				Om contact te zoeken, voor info		1		0.2		0.2		74.1

				Om een mail te versturen		1		0.2		0.2		74.3

				Om een nieuwe woning te zoeken		1		0.2		0.2		74.4

				Om een vraag te stellen en informatie te zoeken.		1		0.2		0.2		74.6

				Om eens te kijken		1		0.2		0.2		74.8

				Om iemand te helpen te zoeken naar een woning		1		0.2		0.2		74.9

				Om in te loggen en het zoeken van een woning		1		0.2		0.2		75.1

				Om informatie		1		0.2		0.2		75.2

				Om informatie te vinden		1		0.2		0.2		75.4

				Om informatie te zoeken.		1		0.2		0.2		75.6

				Om meer informatie te vinden betreffende huurders kwesties		1		0.2		0.2		75.7

				Om mijzelf te informeren.		1		0.2		0.2		75.9

				om op de hoogte te blijven, van wat er speelt		1		0.2		0.2		76.1

				om op te zoeken hoe ik een melding moet maken betreft storm schade of iets dergelijks		1		0.2		0.2		76.2

				Om reparatie te melden. Om andere woning te vinden		1		0.2		0.2		76.4

				om reparaties aan te geven		1		0.2		0.2		76.6

				om te kijk naar informatie		1		0.2		0.2		76.7

				Om te kijken of er nieuwtjes zijn		1		0.2		0.2		76.9

				Om te kijken of ik iets. Gemist heb		1		0.2		0.2		77.1

				om te kijken wat er gaat gebeuren.		1		0.2		0.2		77.2

				om te kijken wat er te doen is in mijn buurt.		1		0.2		0.2		77.4

				om te zien welke huizen er vacant zijn		1		0.2		0.2		77.6

				Om te zoeken waar ik mijn vragen en evt klachten moet plaatsen		1		0.2		0.2		77.7

				Om up to date te blijven.		1		0.2		0.2		77.9

				Om, indien nodig, informatie te vergaren. Of bepaalde situaties te regelen, af te handelen.		1		0.2		0.2		78.1

				Omdat ik vaak overlast van me buren heb en daar al 7 klachten voor heb ingedient		1		0.2		0.2		78.2

				Onderhoud		2		0.3		0.3		78.5

				Onderhoud of aanbod nieuwe woningen		1		0.2		0.2		78.7

				Onderhoud werkzaamheden, nieuwsgierig wat er te huur staat		1		0.2		0.2		78.9

				Ooo		1		0.2		0.2		79.0

				openingstijden   algemene informatie		1		0.2		0.2		79.2

				Opzoeken info		1		0.2		0.2		79.4

				Opzoeken info over diverse onderwerpen		1		0.2		0.2		79.5

				Opzoeken van nummers bij gebreken		1		0.2		0.2		79.7

				Over het kopen van mijn woning en over het vernieuwen ervan		1		0.2		0.2		79.9

				over warmte en energie		1		0.2		0.2		80.0

				over zaken die ik gelezen in de woonvenster of in de brievenpost		1		0.2		0.2		80.2

				persoonlijke informatie, en klacht melden		1		0.2		0.2		80.4

				reparatie en inform		1		0.2		0.2		80.5

				Reparatie verzoek		3		0.5		0.5		81.0

				reparatie verzoeken		1		0.2		0.2		81.2

				Reparatie verzoeken		2		0.3		0.3		81.5

				Reparatie verzoeken doorgeven		1		0.2		0.2		81.7

				Reparaties		1		0.2		0.2		81.8

				Reparaties doorgeven; belangrijke info bekijken		1		0.2		0.2		82.0

				Reparaties mesdemoiselles, voornamelijk		1		0.2		0.2		82.2

				reparatieverzoek		1		0.2		0.2		82.3

				Reparatieverzoek		1		0.2		0.2		82.5

				Reparatieverzoek indienen		1		0.2		0.2		82.7

				reparatieverzoeken		1		0.2		0.2		82.8

				Reparatieverzoeken		2		0.3		0.3		83.2

				Reperatie		1		0.2		0.2		83.3

				Reperatieverzoeken		1		0.2		0.2		83.5

				Service		1		0.2		0.2		83.7

				Soms nieuwsgierig. Of voor telf. no of zoiets.		1		0.2		0.2		83.8

				soms voor woningaanbod en om te zien wat er bij het servischecontract mogelijk is		1		0.2		0.2		84.0

				Storing reparatie werkzaamheden		1		0.2		0.2		84.2

				Storingen , huur , e.d.		1		0.2		0.2		84.3

				Storingsdienst oid		1		0.2		0.2		84.5

				telefoon nummer		1		0.2		0.2		84.7

				Telefoon nummer		2		0.3		0.3		85.0

				Telefoon nummers		1		0.2		0.2		85.1

				Telefoonnummer of emailadres zoeken.		1		0.2		0.2		85.3

				Telefoonnummer zoeken en kijken welke huizen daar staan dus doorklikken		1		0.2		0.2		85.5

				Telefoonnummer, informatie		1		0.2		0.2		85.6

				telefoonnummers, wie is waar verantwoordelijk voor, een vraag voor mezelf duidelijk krijgen		1		0.2		0.2		85.8

				uit interesse		1		0.2		0.2		86.0

				updates over het reilen en zeilen in de buurt		1		0.2		0.2		86.1

				Vacatures		1		0.2		0.2		86.3

				Van alles wat.		1		0.2		0.2		86.5

				Verschillend: info over facturen, over reparaties, over huurverhogingen, over subsidies, over energietransitie enz.		1		0.2		0.2		86.6

				voor algemene informatie en als ik een probleem heb ,waar ik dan moet zijn voor hulp.		1		0.2		0.2		86.8

				Voor contact/ stellen van vragen		1		0.2		0.2		87.0

				Voor de informatie		1		0.2		0.2		87.1

				Voor de informatie die gegeven wordt		1		0.2		0.2		87.3

				voor de nieuwtjes		1		0.2		0.2		87.5

				Voor een andere woning		1		0.2		0.2		87.6

				Voor een gelijkvloerse woning		1		0.2		0.2		87.8

				Voor eventuele vragen over een reparatie verzoek		1		0.2		0.2		88.0

				Voor het melden van een reparatie of eventueel nieuws.		1		0.2		0.2		88.1

				Voor het nieuws.		1		0.2		0.2		88.3

				Voor info		3		0.5		0.5		88.8

				Voor info over het wijkpanel ivm klachten over onderhoud/overlast achtertuin buurman.		1		0.2		0.2		88.9

				Voor informatie		2		0.3		0.3		89.3

				Voor informatie en op de hoogte te blijven om voorieningen voor een duuraam huis.		1		0.2		0.2		89.4

				voor informatie wat de woning betreft		1		0.2		0.2		89.6

				voor informatie.		1		0.2		0.2		89.8

				voor kleine klusjes wat gedaan kan worden		1		0.2		0.2		89.9

				Voor me contract		1		0.2		0.2		90.1

				Voor meldingen en informatie daar waar het nodig is		1		0.2		0.2		90.3

				Voor meldingen of antwoord op een melding		1		0.2		0.2		90.4

				voor meldingen te maken.		1		0.2		0.2		90.6

				Voor mijn punten voor woningzoekende te bekijken of voor de plannen, bv verven en andere verbeteringen.		1		0.2		0.2		90.8

				Voor nieuws		1		0.2		0.2		90.9

				Voor nieuws of informatie		1		0.2		0.2		91.1

				Voor nieuwtjes		1		0.2		0.2		91.3

				Voor onderhoud		1		0.2		0.2		91.4

				Voor onderhoudswerkzaamheden		1		0.2		0.2		91.6

				voor reparatie		1		0.2		0.2		91.7

				Voor reparatie verzoek en woningaanbod		1		0.2		0.2		91.9

				Voor reparaties melden		1		0.2		0.2		92.1

				Voor reparaties, opzoeken telefoonnummer, melding burenoverlast		1		0.2		0.2		92.2

				voor schades door te geven		1		0.2		0.2		92.4

				voor senioren nieuws		1		0.2		0.2		92.6

				Voor telefoonnummer of waar ik iets moet melden		1		0.2		0.2		92.7

				Voor van alles en nog wat		1		0.2		0.2		92.9

				voor woningaanboden en reparaties		1		0.2		0.2		93.1

				Voor woningen		1		0.2		0.2		93.2

				Voor woningruil		1		0.2		0.2		93.4

				vragen over onderhoud en reparatieverzoek		1		0.2		0.2		93.6

				vragen te stellen over bv een reparatie of melding maken van iets		1		0.2		0.2		93.7

				Wat er speelt , en kijken of er kans is op andere buren.		1		0.2		0.2		93.9

				Wat te doen met storingen en dergelijke		1		0.2		0.2		94.1

				Wat vervanginstermijn is, contactgegevens.		1		0.2		0.2		94.2

				weten wat er gaande is		1		0.2		0.2		94.4

				Wij willen verhuizen		1		0.2		0.2		94.6

				Willekeurig		1		0.2		0.2		94.7

				Woning aanbod		2		0.3		0.3		95.0

				woning aanbod en voor informatie		1		0.2		0.2		95.2

				Woning aanbod.		1		0.2		0.2		95.4

				Woning in Schagen		1		0.2		0.2		95.5

				Woning zoeken voor dochter		1		0.2		0.2		95.7

				woningaanbod		2		0.3		0.3		96.0

				Woningaanbod		1		0.2		0.2		96.2

				Woningaanbod en nieuwe bouwprojecten		1		0.2		0.2		96.4

				Woningaanbod, doorgeven gebreken telefoonnr. Opzoeken		1		0.2		0.2		96.5

				Woningaanbod, voorwaarden, eventuele koop huurhuis		1		0.2		0.2		96.7

				Woningen		4		0.7		0.7		97.4

				Woningen bekijken, wat er allemaal is voor eventueel later		1		0.2		0.2		97.5

				Woningen en klachten		1		0.2		0.2		97.7

				woningen kijken		1		0.2		0.2		97.9

				woningen te huur aangeboden  wat je allemaal op de website digitaal kunt regelen		1		0.2		0.2		98.0

				Woningen zoeken of interessanten informatie, leuke berichten.		1		0.2		0.2		98.2

				Woningruil		1		0.2		0.2		98.3

				Woon aan bod ,nieuws ,env reparatie ,		1		0.2		0.2		98.5

				Woonaanbod		1		0.2		0.2		98.7

				Woonmatch		1		0.2		0.2		98.8

				Woonzaken		1		0.2		0.2		99.0

				Zeer sporadisch		1		0.2		0.2		99.2

				zien voor ruimere woning die is noodzaak v.w. chr. med. beperkingen en werkzaamheden Inclusie VN verdrag en mediation i GGZ en WMO werken		1		0.2		0.2		99.3

				Zoeken naar woonruimte en direct getegeld		1		0.2		0.2		99.5

				Zoeken voor een andere woning		1		0.2		0.2		99.7

				Zomaar		1		0.2		0.2		99.8

				zomaar even kijken		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Nee, ik kan de informatie niet makkelijk vinden		37		6.1		9.5		9.5		9%

				Ja		353		58.3		90.5		100.0		91%

				Total		390		64.4		100.0

		Missing		System		216		35.6

		Total				606		100.0

		Nee, ik kan de informatie niet makkelijk vinden, omdat:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				569		93.9		93.9		93.9

				als ik dat wist dan kon ik de informatie wel degelijk vinden.		1		0.2		0.2		94.1

				Bijvoorbeeld welke reparaties/diensten er bij het servicepakket horen. Kon niet vinden waar dat staat.		1		0.2		0.2		94.2

				de tekst  soms niet begrijpelijk is.		1		0.2		0.2		94.4

				Er is bijna geen definief nieuws		1		0.2		0.2		94.6

				Er wordt weinig aangeboden		1		0.2		0.2		94.7

				geen ervaring mee.		1		0.2		0.2		94.9

				Geen huis te krijgen voor Mijn dochter met kind		1		0.2		0.2		95.0

				Het een moeilijk werkende,ondoorzichtige  (eerst inloggen enz.)website is.		1		0.2		0.2		95.2

				Het is niet altijd duidelijk waar ik de gezochte informatie kan vinden.		1		0.2		0.2		95.4

				Het mag wat eenvoudiger. Veel teveel handelingen om iets te regelen. Ook het inlogsysteem met IDIN is onpraktisch. DigiD werkt foutloze.		1		0.2		0.2		95.5

				ik daar niet zo handig in ben.		1		0.2		0.2		95.7

				ik geen lid ben van de reparatie club		1		0.2		0.2		95.9

				ik soms lang moet zoeken		1		0.2		0.2		96.0

				Ik vind het erg verwarrend bij wie ik een probleem moet vermelden		1		0.2		0.2		96.2

				Ik vind ht soms nog wel eens een klus om iets te vinden.		1		0.2		0.2		96.4

				Indien ik en reparatie wil aanvragen de lijst niet echt specifiek is		1		0.2		0.2		96.5

				Inloggen gaat vaak, lees de 2x dat ik t probeerde omdat ik t nodig had, niet		1		0.2		0.2		96.7

				is sinds een aantal maanden moeilijk geworden		1		0.2		0.2		96.9

				Ja dat is moeilijk		1		0.2		0.2		97.0

				Ja ik kan het makkelijk vinden, waardoor ik weet wat ik moet doen, alleen wordt er vervolgens vanuit Wooncompagnie niks mee gedaan.		1		0.2		0.2		97.2

				Ligt aan het onderwerp. Kan beter.		1		0.2		0.2		97.4

				niet altijd		3		0.5		0.5		97.9

				Niet makelijk om bepaalde informatie te traceren.		1		0.2		0.2		98.0

				Nvt		1		0.2		0.2		98.2

				Onduidelijk		1		0.2		0.2		98.3

				Onduidelijk informatie wat ik zoek. Ik zie niet compleet		1		0.2		0.2		98.5

				Onoverzichtelijk		1		0.2		0.2		98.7

				sommige dingen kan je er niet melden zoals de algemene verlichting		1		0.2		0.2		98.8

				Sommige dingen zijn moeilijk te vinden of er is helemaal geen antwoord op een vraag te vinden en dan stuur ik maar een mail		1		0.2		0.2		99.0

				soms moet ik googlen		1		0.2		0.2		99.2

				soms toch niet geheel duidelijk		1		0.2		0.2		99.3

				Soms, ben ik aan het zoeken en dan is het meer geluk dan wijsheid.....		1		0.2		0.2		99.5

				Veel antwoorden op vragen staan er niet op		1		0.2		0.2		99.7

				Vind t lastig om daadwerkelijk te vinden qua vraag klacht of opmerkingen		1		0.2		0.2		99.8

				ZIT (SOMS) DIEP VERSTOPT		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Welke informatie mist u op onze website?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ik mis:		59		9.7		15.1		15.1

				Geen		331		54.6		84.9		100.0

				Total		390		64.4		100.0

		Missing		System		216		35.6

		Total				606		100.0

		Ik mis:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				547		90.3		90.3		90.3

				??????		1		0.2		0.2		90.4

				Aanbod toekomstige woningbouw		1		0.2		0.2		90.6

				Activiteiten rondom klimaat in relatie tot onze woning		1		0.2		0.2		90.8

				Als ik informatie mis, ben ik daar op dit moment niet van bewust		1		0.2		0.2		90.9

				Antwoorden op veel gestelde vragen wat wel niet mag…		1		0.2		0.2		91.1

				Art 19 inzake VN Verdrag en meer		1		0.2		0.2		91.3

				Beleid en afspraken  Renovatie planning		1		0.2		0.2		91.4

				Bepaalde vragen bij veel gestelde vragen. Kan ze zo niet benoemen		1		0.2		0.2		91.6

				Bij reperatieverzoeken, kan je niet iets invullen als je in een apartementencomplex woont. Bijvoorbeeld reperatie verzoek voor de algehele verlichting.		1		0.2		0.2		91.7

				Breder aanbod!		1		0.2		0.2		91.9

				Data overzicht projecten voor huurders.		1		0.2		0.2		92.1

				De beschikbare woningen of woningen die in de verkoop komen. Ook mis ik de status bij meldingen aan Wooncompagnie		1		0.2		0.2		92.2

				De informatie is te algemeen, er zitten nogal verschillen in de woonsituaties van de Woco, zoals bijvoorbeeld verwarming etc.		1		0.2		0.2		92.4

				De mogelijkheid om in te loggen met digiD of met wachtwoord		1		0.2		0.2		92.6

				Directe telefoonnummers		1		0.2		0.2		92.7

				duidelijke informatie naar een service contract op het moment dat ik een reparatie wil aanbieden, ik moet dan altijd weer even spitten of een bep reparatie er dan onder valt		1		0.2		0.2		92.9

				Een tijdpad van verbouwingen, aanpassingen en renovaties per regio en wijk.		1		0.2		0.2		93.1

				Eenvoudig aanvraag voor vervangen/ vernieuwen van b.v. badkamer, wc of keuken.		1		0.2		0.2		93.2

				Geen idee		1		0.2		0.2		93.4

				Heb ik al toegelicht.		1		0.2		0.2		93.6

				Huurverhoging?		1		0.2		0.2		93.7

				ik mis comminicatie over het plaatsen van de schuurtjes. je wordt gewoon voor het fijt gesteld. ik wil helemaal geen nieuwe schuur. Daar mankeert niets aan.  ik onderhoud alles goed ik heb het gehuurd maar ben er wel netjes op .Nu ben ik 83jaar. Waar moet ik beginnen? Dat  kan ik niet meer aan. Mijn kinderen wonen niet in de buurt.  Ik vul dit wel  in, heeft het zin? ik wacht wel af.vriendelijke groeten mvr M.j Deen.		1		0.2		0.2		93.9

				ik mis inloggen met digid, of gewoon met gebruikersnaam en wachtwoord.  IDIN hebben veel mensen niet, ik ook niet		1		0.2		0.2		94.1

				Ik zou graag zien dat er aandacht wordt besteed aan: de aandacht niet alleen voor je huis, maar mn het bijhouden rondom je woning. Het ziet er soms ECHT niet uit!!!!!!! Ik hou dan mijn tuin goed bij, maakt het wonen ook aangenamer, maar als ik bij sommige om me heen zie, niet normaal!!		1		0.2		0.2		94.2

				Ikfo gepland groot onderhoud.		1		0.2		0.2		94.4

				Info over hoe woning duurzamer gemaakt kan worden (zonnepanelen e.d.)		1		0.2		0.2		94.6

				Info over plaatsing zonnepanelen in de toekomst.		1		0.2		0.2		94.7

				informatie hoe de status is van verduurzamen van de huurwoningen in het algemeen .dus een soort van plan van aanpak omdat de regering wil dat er verduurzaamd wordt.		1		0.2		0.2		94.9

				Informatie over geplande veranderingen zoals gaan wij af van gas?		1		0.2		0.2		95.0

				Informatie over zonnepanelen voor wie en welke woningen.		1		0.2		0.2		95.2

				Kopen van je huurwoning of dat mogelijk is.		1		0.2		0.2		95.4

				Meer huizen		1		0.2		0.2		95.5

				meer persoonlijke verhalen, of misschien is het leuk om regelmatig een bepaalde wijk onder de loep te nemen en daar iets over te vertellen		1		0.2		0.2		95.7

				Misschien een lijst van onderhoudswerkzaamheden voor de langere termijn , per gemeente waar jullie woningen hebben.		1		0.2		0.2		95.9

				Nvt		1		0.2		0.2		96.0

				Over wat er in de toekomst met woningen gaat gebeuren ,verbouwen  etc,.		1		0.2		0.2		96.2

				Planning voor de toekomst per wijk. Dus bv zonnepanelen, etc		1		0.2		0.2		96.4

				platte gronden van de aangeboden woningen.  Vertrekkende huurders zouden verplicht moeten worden de tuin om het huis veel netter achter te laten.desnoods een boete waarmee de wooncomgagnie het alsnog netjes laat maken voor de nieuwe bewoner.		1		0.2		0.2		96.5

				Reparaties voor algemeen. Ik zie niet veel!		1		0.2		0.2		96.7

				Servicepakket info		1		0.2		0.2		96.9

				Soms buurtinfo		1		0.2		0.2		97.0

				Specifiek contact persoon voor specifieke problemen/ vragen		1		0.2		0.2		97.2

				specifieke info aangaande woonkosten en veiligheid		1		0.2		0.2		97.4

				Status van energie label ven mijn huis		1		0.2		0.2		97.5

				Structuur		1		0.2		0.2		97.7

				Teveel je eigen verhaal kunnen doen.		1		0.2		0.2		97.9

				Toegespitste info t.a.v. mijn woning.		1		0.2		0.2		98.0

				toekomst plannen die meest al jaren duren voor dat ze uitgevoerd zijn		1		0.2		0.2		98.2

				Toekomstige plannen voor de woningen		1		0.2		0.2		98.3

				Verantwoording en dus verantwoordelijke personen bij bepaalde taken.		1		0.2		0.2		98.5

				Voorheen stond er ergens een planning wat er aan huizen ging gebeuren		1		0.2		0.2		98.7

				voorwaarden, wetten, updates		1		0.2		0.2		98.8

				Vordering bouw plannen		1		0.2		0.2		99.0

				Wanneer er wederom aandacht aan huizen gegeven wordt		1		0.2		0.2		99.2

				Wanneer gaat men over op zonnepanelen en wanneer Kan ik gas en water besparen met de laatst nieuw geplaatste gasketel		1		0.2		0.2		99.3

				wanneer onze huizen iets krijgen onderandere nieuwe ketels of zonnepannelen of een verbeterende isolatie . Wanneer een wijk aan de beurt is .....		1		0.2		0.2		99.5

				weet niet precies		1		0.2		0.2		99.7

				Welke regio welke contactpersoon aan verbinden is		1		0.2		0.2		99.8

				Woonconsulenten waar en wie en hoe of wat		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		WhatsApp																Zou u een WhatsApp- of chatfunctie handig vinden op de website?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent								Ja		Nee

		Valid		Ja		252		41.6		44.4		44.4						WhatsApp		44%		56%

				Nee		315		52.0		55.6		100.0						Chatfunctie		40%		60%

				Total		567		93.6		100.0

		Missing		System		39		6.4

		Total				606		100.0

		Chatfunctie

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja		227		37.5		40.0		40.0

				Nee		340		56.1		60.0		100.0

				Total		567		93.6		100.0

		Missing		System		39		6.4

		Total				606		100.0

		Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja		100		16.5		17.6		17.6		18%

				Nee		467		77.1		82.4		100.0		82%

				Total		567		93.6		100.0

		Missing		System		39		6.4

		Total				606		100.0

		Wat kunnen wij verbeteren aan onze communicatie op de Social media kanalen?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ik heb de volgende verbeterpunten:		7		1.2		7.0		7.0

				Weet ik niet / niks		93		15.3		93.0		100.0

				Total		100		16.5		100.0

		Missing		System		506		83.5

		Total				606		100.0

		Ik heb de volgende verbeterpunten:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				599		98.8		98.8		98.8

				Aandacht voor de leefomgeving		1		0.2		0.2		99.0

				Brieven in andere taal, veel Pools hier in de buurt misschien wel fijn of Engels dan.		1		0.2		0.2		99.2

				Duidelijkheid.		1		0.2		0.2		99.3

				Meer		1		0.2		0.2		99.5

				Meer informatie er op zetten		1		0.2		0.2		99.7

				Meer luisteren naar bewoners		1		0.2		0.2		99.8

				Misschien meer posten, leuke vooruitzichten, vacatures etc. Maar weet nu eigenlijk niet of ik t buurtteam of Wooncompagnie zelf volg... Weet ook niet of er een verschil is... Haha		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja		112		18.5		22.1		22.1		22%

				Nee		395		65.2		77.9		100.0		78%

				Total		507		83.7		100.0

		Missing		System		99		16.3

		Total				606		100.0



		Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast? En wilt u toelichten waarom u dat vindt?

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Toelichting:		42		6.9		8.3		8.3		8%

				Ik sta hier positief tegenover		223		36.8		44.0		52.3		44%		48%

				Ik sta hier neutraal tegenover		218		36.0		43.0		95.3		43%		47%

				Ik sta hier negatief tegenover		24		4.0		4.7		100.0		5%		5%

				Total		507		83.7		100.0

		Missing		System		99		16.3

		Total				606		100.0

		Toelichting:

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				564		93.1		93.1		93.1

				-		1		0.2		0.2		93.2

				1ste: Een stuk vriendelijker gesteld dan destijds bij mij per telefoon!    2de: Video gaat uit van een overwegend positief resultaat. Nogal onrealistisch. Ook vriendelijk benaderen zal nogal eens agressie tot resultaat hebben helaas. Wordt onderschat door WC.		1		0.2		0.2		93.4

				Als er iets is bel ik graag zelf met wooncompagnie. Het is in de ze tijd toch veelal kijk even op de site of app bij b.v Wooncompagnie en los het zelf maar op		1		0.2		0.2		93.6

				altijd handig om te weten		1		0.2		0.2		93.7

				Beetje kinderachtig		1		0.2		0.2		93.9

				Beetje vaag allemaal, voegt niets toe, kan ik ook zelf lezen.  Dat kost minder tijd!		1		0.2		0.2		94.1

				Ben niet zo goed met internet		1		0.2		0.2		94.2

				Communicatie met jullie is belangrijk.		1		0.2		0.2		94.4

				De video over overlast mag wat serieuzer.		1		0.2		0.2		94.6

				De video's geven duidelijkheid, ook aan mnsen die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen of leesproblemen hebben.		1		0.2		0.2		94.7

				Duidelijk		1		0.2		0.2		94.9

				Duidelijke info		1		0.2		0.2		95.0

				Erg kinderachtig. Te lang. Keuze menu te beperkt.		1		0.2		0.2		95.2

				Extra informatie		1		0.2		0.2		95.4

				Graag persoonlijk contact		1		0.2		0.2		95.5

				Heb al service abonnement. Ervaar geen overlast. Onzin filmpjes. Indien nodig bel ik jullie wel.		1		0.2		0.2		95.7

				Heb hier geen ervaring mee		1		0.2		0.2		95.9

				Heb hier niks mee		1		0.2		0.2		96.0

				Heb problemen om na de video’s weer terug te komen naar het vorige blad.		1		0.2		0.2		96.2

				Heb sinds ik hier woon last van 2 buurtbewoners. Helaas is er niets tegen te doen. Ik moet het maar accepteren dat de buurman kuikens en zelf gevangen sloot visjes aan katten voert. En mijn andere buurvrouw heeft wanen en scheld me steeds verrot ook dat moet ik maar accepteren. Gelukkig nu bijna woningruil dus eindelijk er vanaf.		1		0.2		0.2		96.4

				Heel duidelijk en fijn dat er ook tekst bij staat		1		0.2		0.2		96.5

				Het is me niet gelukt de films te openen		1		0.2		0.2		96.7

				Het komt duidelijk binnen bij de jongere mensen die toch een andere gedachtengang hebben dan de "oudere"		1		0.2		0.2		96.9

				Het zal aan mij liggen, ik vind het nogal kinderachtig overkomen. Alsof uw bewoners simpele zielen zijn, terwijl als dat zo is, de kans groot is dat ze heel geen internet (kunnen) gebruiken.		1		0.2		0.2		97.0

				Ik geef de voorkeur aan persoonlijk contact is ik vragen heb.		1		0.2		0.2		97.2

				ik houd niet zo van video. Ik lees liever een bericht		1		0.2		0.2		97.4

				ik kon de video's niet openen		1		0.2		0.2		97.5

				Ik sta hier negatief tegenover. ! Ik wil graag eens met iemand van Wc om de tafel. Heel veel zaken die voor rekening van de huurder komen in het service abonnement, is simpelweg slijtage. ! Na mijn vakantie zal ik contact opnemen met iemand van de WC om dit bespreekbaar te maken.		1		0.2		0.2		97.7

				Ik vind het vanzelfsprekend dat een huurder zijn huis zelf onderhoud en als er dan naar aanleiding van gebruiks schade iets vernieuwd moet worden moet dat ook als vanzelfsprekend door verhuurder zonder service abonnement vernieuwd worden zo was het vroeger ook altijd		1		0.2		0.2		97.9

				Is snel te begrijpen		1		0.2		0.2		98.0

				Is zwaaien naar er elkaar overlast>		1		0.2		0.2		98.2

				Kost me veel teveel tijd. Lees liever vlot dan zo'n video kijken. Dus niet gekeken.		1		0.2		0.2		98.3

				Kwam niet door		1		0.2		0.2		98.5

				Mocht ik last/ of service klachten hebben neem ik kontakt op met Wooncompagnie.		1		0.2		0.2		98.7

				omdat ,als ik een probleem heb geen ro0bot wil raadplegen maar een mens		1		0.2		0.2		98.8

				Onvoldoende duidelijk wat er onder een serviceabonnement valt of het verschil tussen hinder, overlast en gevaar		1		0.2		0.2		99.0

				Service abonnement. Maar hoe duur? En wat krijg je dan? Weinig concrete informatie		1		0.2		0.2		99.2

				Te algemeen. In 9 van de 10 gevallen voldoet het net niet.		1		0.2		0.2		99.3

				Verbetering van de leefomgeving		1		0.2		0.2		99.5

				Video's zijn  prima te begrijpen maar igv hinder schetsen jullie wel de ideale situatie		1		0.2		0.2		99.7

				Voor mensen met dyslexie erg handig. Alleen minder geschreven text erbij		1		0.2		0.2		99.8

				weet niet wat dit is		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Geen behoefte aan		176		29.0		100.0		100.0						Geen behoefte aan		35%		0%		35%

		Missing		System		430		71.0										Iets anders, namelijk:		5%		0%		5%

		Total				606		100.0										Afrekening servicekosten		15%		0%		15%

																		Zelf klussen		31%		0%		31%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)																Renovatie		41%		0%		41%

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Energie besparing verwijzen naar installatie		42%		0%		42%

		Valid		Afrekening servicekosten		75		12.4		100.0		100.0

		Missing		System		531		87.6

		Total				606		100.0

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Renovatie		207		34.2		100.0		100.0

		Missing		System		399		65.8

		Total				606		100.0

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Energie besparing verwijzen naar installatie		214		35.3		100.0		100.0

		Missing		System		392		64.7

		Total				606		100.0

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Zelf klussen		155		25.6		100.0		100.0

		Missing		System		451		74.4

		Total				606		100.0

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Iets anders, namelijk:		26		4.3		100.0		100.0

		Missing		System		580		95.7

		Total				606		100.0

		Other (please specify)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				580		95.7		95.7		95.7

				Buurtverbetering.		1		0.2		0.2		95.9

				het voeren van dieren buiten de winter (ratten overlast)		1		0.2		0.2		96.0

				Hoe contact op te nemen met Wooncompagnie		1		0.2		0.2		96.2

				Hulp bij huurachterstand - hoe te voorkomen		1		0.2		0.2		96.4

				Hulp bij wat vergoed wordt door wooncompagnie bij kapotte deuren etc		1		0.2		0.2		96.5

				Huurverhoging laten zien hoe je eigen verhoging is opgebouwd net als de nuon fataffal doet met de jaarrekening		1		0.2		0.2		96.7

				ik weet het niet		1		0.2		0.2		96.9

				Informatie over hulp bij klussen, sommige klussen worden niet door woningbouw gedaan en zijn te groot voor wonen plus b.v. En wanneer het budget heel klein is , wat dan?		1		0.2		0.2		97.0

				isolatie woningen		1		0.2		0.2		97.2

				Kopen van je huurwoning		1		0.2		0.2		97.4

				leefomgeving		1		0.2		0.2		97.5

				melden van dingen in de buurt die niet in orde zijn		1		0.2		0.2		97.7

				Mogelijke energiebesparende oplossingen in huis.		1		0.2		0.2		97.9

				Reparatie door de WC		1		0.2		0.2		98.0

				Rookmelders		1		0.2		0.2		98.2

				Serres en aanbouw		1		0.2		0.2		98.3

				Tips voor de tuin klimaatbestendig maken zoals n regenton, tegels eruit enz		1		0.2		0.2		98.5

				Van alles		1		0.2		0.2		98.7

				waar blijven de verplichte rookmelders		1		0.2		0.2		98.8

				Wat doet een huismeester met jou vragen		1		0.2		0.2		99.0

				Wat je wel en niet mag veranderen / verbouwen in een huurwoning		1		0.2		0.2		99.2

				Wat mag je wel veranderen in de huurwoning en wat niet. Of wat moet in overleg.		1		0.2		0.2		99.3

				Woning verbetering		1		0.2		0.2		99.5

				Woningruil		1		0.2		0.2		99.7

				zonnepanelen		1		0.2		0.2		99.8

				Zonnepanelen		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Bewonersblad Woonvenster

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		4		0.7		0.8		0.8

				2		4		0.7		0.8		1.6

				3		4		0.7		0.8		2.4

				4		2		0.3		0.4		2.8

				5		11		1.8		2.2		5.0

				6		37		6.1		7.4		12.4

				7		104		17.2		20.8		33.2

				8		192		31.7		38.4		71.6

				9		85		14.0		17.0		88.6

				10		32		5.3		6.4		95.0

				Weet niet / N.v.t.		25		4.1		5.0		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Folders

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		8		1.3		1.6		1.6

				3		6		1.0		1.2		2.8

				5		21		3.5		4.2		7.0

				6		32		5.3		6.4		13.4

				7		87		14.4		17.4		30.8

				8		125		20.6		25.0		55.8

				9		51		8.4		10.2		66.0

				10		18		3.0		3.6		69.6

				Weet niet / N.v.t.		152		25.1		30.4		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Informatieboekjes

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		6		1.0		1.2		1.2

				2		1		0.2		0.2		1.4

				3		6		1.0		1.2		2.6

				4		3		0.5		0.6		3.2

				5		13		2.1		2.6		5.8

				6		31		5.1		6.2		12.0

				7		80		13.2		16.0		28.0

				8		108		17.8		21.6		49.6

				9		49		8.1		9.8		59.4

				10		18		3.0		3.6		63.0

				Weet niet / N.v.t.		185		30.5		37.0		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Brieven

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		8		1.3		1.6		1.6

				2		1		0.2		0.2		1.8

				3		1		0.2		0.2		2.0

				4		7		1.2		1.4		3.4

				5		13		2.1		2.6		6.0

				6		35		5.8		7.0		13.0

				7		119		19.6		23.8		36.8

				8		167		27.6		33.4		70.2

				9		81		13.4		16.2		86.4

				10		38		6.3		7.6		94.0

				Weet niet / N.v.t.		30		5.0		6.0		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Website

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		5		0.8		1.0		1.0

				2		1		0.2		0.2		1.2

				3		2		0.3		0.4		1.6

				4		5		0.8		1.0		2.6

				5		16		2.6		3.2		5.8

				6		28		4.6		5.6		11.4

				7		112		18.5		22.4		33.8

				8		146		24.1		29.2		63.0

				9		64		10.6		12.8		75.8

				10		30		5.0		6.0		81.8

				Weet niet / N.v.t.		91		15.0		18.2		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Social media

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		1		12		2.0		2.4		2.4

				2		1		0.2		0.2		2.6

				3		1		0.2		0.2		2.8

				4		1		0.2		0.2		3.0

				5		20		3.3		4.0		7.0

				6		20		3.3		4.0		11.0

				7		58		9.6		11.6		22.6

				8		53		8.7		10.6		33.2

				9		26		4.3		5.2		38.4

				10		4		0.7		0.8		39.2

				Weet niet / N.v.t.		304		50.2		60.8		100.0

				Total		500		82.5		100.0

		Missing		System		106		17.5

		Total				606		100.0

		Heeft u tips als het gaat om onze (schriftelijke) communicatie naar bewoners? (niet verplicht).

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				419		69.1		69.1		69.1

				ik ga er van uit dat u uw best doet om een goede heldere duidelijke brief, email etc. te maken.  Even vreemde ogen laten kijken kan nooit kwaad.		1		0.2		0.2		69.3

				-		1		0.2		0.2		69.5

				👍		1		0.2		0.2		69.6

				Aandacht en communicatie		1		0.2		0.2		69.8

				Accu van electrische fietsen opladen. Waar moet dit gebeuren, in de boxen of de accu van de fiets halen en in de woning zelf opladen. I.v.m. brandgevaar.		1		0.2		0.2		70.0

				afspraak nakomen dat mis ik heel erg ,dat is iets wat wooncompagnie niet doet		1		0.2		0.2		70.1

				Als brief  verstuurd wordt met bv netjes houden rondom huis ook daarna op terug komen. Nu krijgen mensen een brief en daarna wordt er niets meer mee gedaan		1		0.2		0.2		70.3

				Als er belangrijk nieuws is op  de website dan een link sturen naar emailadres bewoners.   Btw:qua onderhoud hoor ik wel regelmatig klachten		1		0.2		0.2		70.5

				Als er een vraag is gesteld in bijv direct regelen moet ik na 6weken smeken om een antwoord. Zeer slecht		1		0.2		0.2		70.6

				Als ik iets meld bij het buurtteam zou ik graag een terugkoppeling willen of het is opgelost of niet, in mijn geval van Mark de Koning. Gaat erg moeizaam met hem		1		0.2		0.2		70.8

				aub. alle informatie per brief in de bus.		1		0.2		0.2		71.0

				Behandel bewoners niet als kleine kinderen		1		0.2		0.2		71.1

				Beloftes nakomen		1		0.2		0.2		71.3

				Betere communicatie personeel en bewoners ook fotos schade zorgvuldiger mee om gaan		1		0.2		0.2		71.5

				Bewonersblad: maak een pagina per gemeente en een algemene.		1		0.2		0.2		71.6

				Bij mijn laatste klacht heb ik twee keer moeten vragen om actie en nog steeds is de klacht niet opgelost, erger nog, ik hoor gewoon helemaal niets meer.		1		0.2		0.2		71.8

				Bij werkzaamheden in de buurt graag alle bewoners informeren ipv alleen de bewoners waar werkzaamheden gedaan worden ivm met geluidsoverlast ( vervanging badkamers en toiletten afgelopen jaar)    Graag duidelijk antwoorden als men een vraag/bercht stuurt via de website en deze niet zomaar afsluiten zonder antwoordt. Zou ook fijn zijn als er contact wordt gezocht bij klachten.		1		0.2		0.2		71.9

				Blijf MIND en stop ivm de RVS de huurverhoging per 01.07.2022		1		0.2		0.2		72.1

				Blijf schriftelijk contact houden met bewoners. We worden allemaal wat ouder en snappen niet altijd de computer		1		0.2		0.2		72.3

				Brieven waarop met antwoordenveloppe moet worden gereageerd zoals onlangs inzake zonnepanelen vind ik niet handig. Tegenwoordig haast geen brievenbus in de buurt. Dit soort brieven kunnen beter per e-mail worden gestuurd zodat digitaal kan worden geantwoord		1		0.2		0.2		72.4

				Checken op taalfouten		1		0.2		0.2		72.6

				Concreet houden en een online of live bijeenkomst organiseren		1		0.2		0.2		72.8

				Concrete informatie graag		1		0.2		0.2		72.9

				Controleer vaker of mensen met Hedera die rotzooi, één grote luizenkwekerij, wel kort genoeg houden in plaats dat het bij mijn de tuinkast groeit en ik mijn kussens kan weggooien.		1		0.2		0.2		73.1

				Dat als je wat aan geeft dat stuk aan het gaan is , en je wilt waarschuwen dit opgepakt wordt.\En je een goed en fatsoenlijk antwoord krijgt. Communicatie is bij u bedrijf een moeilijk punt.		1		0.2		0.2		73.3

				De afhandeling van “ tickets” kan beter.		1		0.2		0.2		73.4

				De communicatie is over het algemeen goed, het zal beslist wel eens fout lopen maar vaak komt dat van twee kanten		1		0.2		0.2		73.6

				De tijd nemen als er iets is.		1		0.2		0.2		73.8

				Directere communicatie  Afspraken op tijdstippen ipv tussen 8-13 u of 13-17u		1		0.2		0.2		73.9

				Dit is marketing geen communicatie.		1		0.2		0.2		74.1

				Doelgericht. Met actie of interactie tot gevolg.		1		0.2		0.2		74.3

				Doorgaan op de ingeslagen weg zoals verbeteren van de toegankelijkheid en feedback vragen.		1		0.2		0.2		74.4

				Duidelijke antwoorden op klachten/meldingen m.b.t overlast vd buren.  Terugkoppeling vd acties die zijn ondernomen, zoals de wijkagent etc....		1		0.2		0.2		74.6

				Duidelijkere en volledige informatie		1		0.2		0.2		74.8

				Duidelijkheid		1		0.2		0.2		74.9

				Een terugkoppeling van iet, zou fijn zijn. Als je bijvoorbeeld ergens een melding van hebt gedaan en wooncompagnie heeft hier actie in ondernomen, zou het fijn zijn als je hier ook wat van hoort.		1		0.2		0.2		75.1

				Een voorbeeld , het Buurtplein werd gerenoveerd. Prachtig mooi maar onze 5 parkeerplaatsen werden volgebouwd met keten. Daar wer niets aan ons verteld . Veel te lang geduurd.		1		0.2		0.2		75.2

				Er is bij mijn woning meerdere keren een renovatie, aanpassing gemeld die achteraf niet doorging.  Daar heb ik geen informatie over gekregen.   Dus je krijgt dan een aannemer in huis en verwacht meer info over de  renovatie en dan komt er geen info.   Dat is zeer frustrerend aangezien je dan weer jaren moet wachten tot je weer aan de beurt bent.   Graag duidelijker communiceren, ook als het niet lukt om dingen uit te voeren zoals gepland.		1		0.2		0.2		75.4

				ga zo door		1		0.2		0.2		75.6

				gebruik niet van die stinkende inkt voor het krantje, ruikt echt chemisch		1		0.2		0.2		75.7

				geen		4		0.7		0.7		76.4

				Geen		10		1.7		1.7		78.1

				Geen idee		1		0.2		0.2		78.2

				geen mening		1		0.2		0.2		78.4

				Geen opmerking		1		0.2		0.2		78.5

				Geen tips		2		0.3		0.3		78.9

				Geen tips op dit moment		1		0.2		0.2		79.0

				Geen tips.		1		0.2		0.2		79.2

				Geen verbeterpunten kunnen bedenken		1		0.2		0.2		79.4

				Geen, alles is duidelijk!		1		0.2		0.2		79.5

				Geen.		1		0.2		0.2		79.7

				gewoon,ouderwets een brief over belangrijke zaken.Filmpjes zijn leuk voor de makers.vooral blijven doen! brief per email is prima .veel plezier met de woonkrant en videoproduktie.Scheelt personeel concludeer ik.		1		0.2		0.2		79.9

				Graag een duidelijke uitleg wat er precies staat te gebeuren zou veel helpen voor veel mensen want soms is het niet geheel duidelijk wat er gaat gebeuren, bv als het om een reparatie cq vervanging gaat. Zoals bij mij onlangs de schrobput dicht gemaakt werd. Voor mij was t niet duidelijk wat er gedaan zou worden maar voor de uitvoerder ook niet.Die moest een belletje plegen om te vragen wat de bedoeling was.		1		0.2		0.2		80.0

				Het leesvenster ruikt verschrikkelijk. Weet niet of dit aan het papier of aan de inkt ligt….🥴		1		0.2		0.2		80.2

				Het stoort mij dat er informatie staat op sociaal media. Er zijn nog steeds mensen zonder computer. Sociaal media kan je beter mijden		1		0.2		0.2		80.4

				Het woonvenster is prachtig en informatief, maar mag wat mij betreft wel op wat minder dik en luxe papier gedrukt worden. Zeker als het meer als 3 x per jaar uitkomt. Scheelt in kosten en voor milieu		1		0.2		0.2		80.5

				Het zou fijn zijn als het allemaal iets persoonlijker wordt en werknemers hun naam vermelden bij correspondentie. Dit gebeurt namelijk niet altijd en is het lasteig te achterhalen welke persoon wat regelt.		1		0.2		0.2		80.7

				Het zou wel wat minder zakelijk kunnen.		1		0.2		0.2		80.9

				Hoe het er voor staat met aanpassen van de huizen aan het gasvrij worden		1		0.2		0.2		81.0

				Hou het duidelijk ook voor de anders talig Nederlandse huurders belangrijk niet te veel moeilijke woorden		1		0.2		0.2		81.2

				hou t taalgebruik simpel.gelukkig doen jullie dat al heel goed in mijn ogen.		1		0.2		0.2		81.4

				Hou vooral rekening met ouderen waar sociale media niet altijd is ingeburgerd.		1		0.2		0.2		81.5

				Ik heb eigenlijk geen tips... Wat mij wel opvalt is dat als je soms belt met Wooncompanie : het scheelt wie je aan de telefoon hebt, de 1 heel meelevend - de ander toch minder geïnteresseerd.... Verder alles oke !!		1		0.2		0.2		81.7

				Ik verwonder mij telkens als huurder met evt vragen ik antwoord krijg maar nooit daadwerkelijke feedback		1		0.2		0.2		81.8

				Ik vind het contact aan de telefoon vaak stug en niet heel vriendelijk Je krijgt soms het gevoel niet serieus genomen te worden. Dit maakt de drempel om dan in contact te komen hoog en dat is jammer.		1		0.2		0.2		82.0

				Ik zou graag media ondertiteling omdat ik doof ben.		1		0.2		0.2		82.2

				In het Engels misschien?		1		0.2		0.2		82.3

				Is heel goe zo		1		0.2		0.2		82.5

				Ja alleen als het belangrijk is		1		0.2		0.2		82.7

				Ja, antwoorden op hun tel, kontaktform. Of brief Ben zeer ontstemd hierover		1		0.2		0.2		82.8

				Ja, bijvoorbeeld de rookmelders, monteur is langs geweest, ik was niet thuis, er staat een tel.nr. maar deze man is of in gesprek of belt niet terug als je iets inspreekt, heel vervelend		1		0.2		0.2		83.0

				Ja, blijf dit doen er zijn oudere die geen computer / tablet of smartphone hebben en die mogen niet in een zwart gat vallen als het gaat om communicatie.		1		0.2		0.2		83.2

				Ja, wel mee door blijven gaan ook al maak ik er zelf geen gebruik van. Ik lees de brieven  wel altijd snel even door .  Niet alles digitaal dat is niet voor iedereen goed. Mijn ouders bijvoorbeeld hebben geen eens een computer of smartphone en die zijn vast niet de enige		1		0.2		0.2		83.3

				Laat ook iets weten als het niet doorgaat wat u aankondigt. Heb nog een brief van meer dan jaar terug waarin u aangeeft rookmelders te gaan plaatsen. Nooit gebeurd.		1		0.2		0.2		83.5

				Mag wel wat vriendelijker en respectvoller met ruimte voor direct contact (mondeling). Buurtteam nogal onzichtbaar in realiteit.  Tot slot: Graag ook enquête over mondelinge communicatie.		1		0.2		0.2		83.7

				meer informatie wat betreft verbetering aan de woning, tijd enz., bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen, wanneer enz.		1		0.2		0.2		83.8

				Meer inlevingsvermogen vermogen bij sommige klachten		1		0.2		0.2		84.0

				Meer telefonisch of persoonlijke contact mogelijkheden erbij vermelden. Een brief is soms onvolledig. En vragen kunnen stellen is fijn.		1		0.2		0.2		84.2

				meer terugkoppelen bij melden van klachten		1		0.2		0.2		84.3

				Meer uitgebreide informatie en verwijzing naar instanties of hoe en met wie je contact moet zoeken voor wat		1		0.2		0.2		84.5

				Misschien niet alleen in het Nederlands,wij hebben in Edam mensen uit Syrie, Somalie en Marokko		1		0.2		0.2		84.7

				Momenteel niet		1		0.2		0.2		84.8

				n.v.t.		1		0.2		0.2		85.0

				N.v.t.		1		0.2		0.2		85.1

				nee		7		1.2		1.2		86.3

				Nee		34		5.6		5.6		91.9

				nee alles loopt keurig		1		0.2		0.2		92.1

				Nee ga zo door		1		0.2		0.2		92.2

				Nee, niet echt.		1		0.2		0.2		92.4

				Nee, prima zo.		1		0.2		0.2		92.6

				Nee,het is duidelijk zo!		1		0.2		0.2		92.7

				Nee,sorry..		1		0.2		0.2		92.9

				Nee.		1		0.2		0.2		93.1

				neen		3		0.5		0.5		93.6

				Neen		2		0.3		0.3		93.9

				Nog nooit een woonconsulenten of iets in die trant gezien de afgelopen 6 jaar		1		0.2		0.2		94.1

				Nope		1		0.2		0.2		94.2

				nvt		7		1.2		1.2		95.4

				Nvt		4		0.7		0.7		96.0

				om papier te sparen, digitaal op de site.		1		0.2		0.2		96.2

				Op dit moment geen.   .		1		0.2		0.2		96.4

				op dit moment niet		1		0.2		0.2		96.5

				Op heden niet		1		0.2		0.2		96.7

				Op iedere vraag een eerlijk antwoord.		1		0.2		0.2		96.9

				Prima		1		0.2		0.2		97.0

				Prima zo!!!!		1		0.2		0.2		97.2

				Rekening houden met de leeftijd voor wie de communicatie geldt		1		0.2		0.2		97.4

				Ruim van te voren per brief aangeven als er iets is of gaat gebeuren aan het huis enz. Wat ik al aangaf misschien leuk om elke keer een wijk onder de loep te nemen en erover te vertellen. Zo maak je de bewoners kennis met de verschillende wijken in de verschillende plaatsen.		1		0.2		0.2		97.5

				Schriftelijk is oke		1		0.2		0.2		97.7

				Snellere communicatie		1		0.2		0.2		97.9

				Toch het liefst digitaal met een herinnering op de mail, scheelt weer een boom :)		1		0.2		0.2		98.0

				Vaker doen als er werkzaamheden zijn of reparaties. Maar ook als er wat besproken is met Wooncompagnie. Dit kan ook per mail.		1		0.2		0.2		98.2

				venster blad is zonde van jullie geld. ik lees het niet. blader het door maar het gaat altijd over algemene zaken die mij niet interesseren of gebieden waar ik niet woon en dus geen interesse in heb.		1		0.2		0.2		98.3

				Voor ouderen boven de 75.......liever schriftelijk		1		0.2		0.2		98.5

				Vriendelijke toon, zich kunnen verplaatsten in mensen met weinig geld die niet eens een service abonnement zich kunnen veroorloven en met zeer veel moeite de huur betalen die elk jaar omhoog gaat!!!		1		0.2		0.2		98.7

				Wees eerlijk, praktisch en compleet. Huurders zijn ook mensen.		1		0.2		0.2		98.8

				Weinig persoonlijke communicatie		1		0.2		0.2		99.0

				Weten wat de situatie van het betreffende wooncomplex is.		1		0.2		0.2		99.2

				Woonaanbiedingen per post aangereikt!  Ik sta al zolang ingeschreven en heb een goed eengezinswoning huis in te leveren!		1		0.2		0.2		99.3

				Woonvenster heb ik me voor afgemeld     Ik kan me geen folders herinneren     Ik kan me geen informatieboekjes herinneren    Ik kan me geen brieven herinneren     De laatste keer dat ik op jullie site was heb ik kunnen vinden wat ik zocht , en ben daarna eigenlijk niet meer op jullie site geweest     Ik heb jullie (nog) niet bij mijn social media staan		1		0.2		0.2		99.5

				xxx		1		0.2		0.2		99.7

				Zoals het nu gaat is het voor mij prima.		1		0.2		0.2		99.8

				Zorg dat mensen kunnen inloggen ook zonder idin, niet iedereen doet telebankieren		1		0.2		0.2		100.0

				Total		606		100.0		100.0

		Leeftijd

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		30 en jonger		14		2.3		2.3		2.3

				31-40		31		5.1		5.1		7.5

				41-50		68		11.2		11.3		18.7

				51-60		112		18.5		18.6		37.3

				61-70		186		30.7		30.8		68.2

				71 en ouder		192		31.7		31.8		100.0

				Total		603		99.5		100.0

		Missing		System		3		0.5

		Total				606		100.0

		MEANS TABLES=q0021_0001 q0021_0002 q0021_0003 q0021_0004 q0021_0005 q0021_0006 BY Leeftijd

		/CELLS=MEAN COUNT.

		Means

		Notes

		Output Created				05-JUN-2022 11:35:07

		Comments				

		Input		Data		H:\Digitaal bewonerspanel Wooncompagnie communicatie1.sav

				Active Dataset		DataSet1

				File Label		File created by user 'asyncjobs_user' at Sun Jun  5 08:57:31 202

				Filter		<none>

				Weight		<none>

				Split File		<none>

				N of Rows in Working Data File		606

		Missing Value Handling		Definition of Missing		For each dependent variable in a table, user-defined missing values for the dependent and all grouping variables are treated as missing.

				Cases Used		Cases used for each table have no missing values in any independent variable, and not all dependent variables have missing values.

		Syntax				MEANS TABLES=q0021_0001 q0021_0002 q0021_0003 q0021_0004 q0021_0005 q0021_0006 BY Leeftijd
  /CELLS=MEAN COUNT.

		Resources		Processor Time		00:00:00,09

				Elapsed Time		00:00:00,11

		Case Processing Summary

				Cases

				Included				Excluded				Total

				N		Percent		N		Percent		N		Percent

		Bewonersblad Woonvenster  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Folders  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Informatieboekjes  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Brieven  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Website  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Social media  * Leeftijd		497		82.0%		109		18.0%		606		100.0%

		Report

		Leeftijd				Bewonersblad Woonvenster		Folders		Informatieboekjes		Brieven		Website		Social media		 		Bewonersblad Woonvenster		Folders		Informatieboekjes		Brieven		Website		Social media

		30 en jonger		Mean		7.6364		6.9091		6.2727		7.1818		7.5455		9.5455		Rapportcijfer		7.7		7.4		7.4		7.6		7.6		6.9

				N		11		11		11		11		11		11		# reacties		475		348		315		470		409		196

		31-40		Mean		7.6071		9.1429		9.1071		7.6429		7.2143		9.1071

				N		28		28		28		28		28		28

		41-50		Mean		7.6071		7.9286		8.3929		7.3036		7.7500		9.3750

				N		56		56		56		56		56		56

		51-60		Mean		7.4947		8.2316		8.6632		7.6842		8.1158		9.3474

				N		95		95		95		95		95		95

		61-70		Mean		8.0000		8.7333		9.0909		8.1091		8.4182		9.6303

				N		165		165		165		165		165		165

		71 en ouder		Mean		8.1549		8.5845		8.6831		7.9859		8.5352		9.1972

				N		142		142		142		142		142		142

		Total		Mean		7.8732		8.4869		8.7525		7.8551		8.2314		9.3924

				N		497		497		497		497		497		497

		CROSSTABS

		/TABLES=q0001 q0002 q0004 q0005_0001 q0005_0002 q0005_0003 q0005_0004 q0005_0005 q0005_0006 q0006

		q0007 q0010 q0011 q0013 q0014 q0015_0001 q0015_0002 q0016 q0017 q0018 q0019 q0020_0001 q0020_0002

		q0020_0003 q0020_0004 q0020_0005 q0020_0006 BY Leeftijd

		/FORMAT=AVALUE TABLES

		/CELLS=COLUMN

		/COUNT ROUND CELL.

		Crosstabs

		Notes

		Output Created				05-JUN-2022 11:37:45

		Comments				

		Input		Data		H:\Digitaal bewonerspanel Wooncompagnie communicatie1.sav

				Active Dataset		DataSet1

				File Label		File created by user 'asyncjobs_user' at Sun Jun  5 08:57:31 202

				Filter		<none>

				Weight		<none>

				Split File		<none>

				N of Rows in Working Data File		606

		Missing Value Handling		Definition of Missing		User-defined missing values are treated as missing.

				Cases Used		Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

		Syntax				CROSSTABS
  /TABLES=q0001 q0002 q0004 q0005_0001 q0005_0002 q0005_0003 q0005_0004 q0005_0005 q0005_0006 q0006
    q0007 q0010 q0011 q0013 q0014 q0015_0001 q0015_0002 q0016 q0017 q0018 q0019 q0020_0001 q0020_0002
    q0020_0003 q0020_0004 q0020_0005 q0020_0006 BY Leeftijd
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /CELLS=COLUMN
  /COUNT ROUND CELL.

		Resources		Processor Time		00:00:00,14

				Elapsed Time		00:00:00,14

				Dimensions Requested		2

				Cells Available		524245

		Case Processing Summary

				Cases

				Valid				Missing				Total

				N		Percent		N		Percent		N		Percent

		Leest u ons bewonersblad Woonvenster door? * Leeftijd		603		99.5%		3		0.5%		606		100.0%

		Momenteel verschijnt ons bewonersblad drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie? * Leeftijd		565		93.2%		41		6.8%		606		100.0%

		We hebben de lettergrootte in Woonvenster én onze brieven vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering? * Leeftijd		561		92.6%		45		7.4%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		16		2.6%		590		97.4%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		531		87.6%		75		12.4%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		9		1.5%		597		98.5%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		5		0.8%		601		99.2%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		24		4.0%		582		96.0%		606		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		22		3.6%		584		96.4%		606		100.0%

		Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u? * Leeftijd		591		97.5%		15		2.5%		606		100.0%

		Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier? * Leeftijd		591		97.5%		15		2.5%		606		100.0%

		Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie? * Leeftijd		585		96.5%		21		3.5%		606		100.0%

		We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering? * Leeftijd		388		64.0%		218		36.0%		606		100.0%

		Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt? * Leeftijd		388		64.0%		218		36.0%		606		100.0%

		Welke informatie mist u op onze website? * Leeftijd		388		64.0%		218		36.0%		606		100.0%

		WhatsApp * Leeftijd		564		93.1%		42		6.9%		606		100.0%

		Chatfunctie * Leeftijd		564		93.1%		42		6.9%		606		100.0%

		Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn? * Leeftijd		564		93.1%		42		6.9%		606		100.0%

		Wat kunnen wij verbeteren aan onze communicatie op de Social media kanalen? * Leeftijd		98		16.2%		508		83.8%		606		100.0%

		Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken? * Leeftijd		504		83.2%		102		16.8%		606		100.0%

		Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast? En wilt u toelichten waarom u dat vindt? * Leeftijd		504		83.2%		102		16.8%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		175		28.9%		431		71.1%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		73		12.0%		533		88.0%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		206		34.0%		400		66.0%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		213		35.1%		393		64.9%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		155		25.6%		451		74.4%		606		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd		26		4.3%		580		95.7%		606		100.0%

		Leest u ons bewonersblad Woonvenster door? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Leest u ons bewonersblad Woonvenster door?		Altijd		7.1%		35.5%		39.7%		55.4%		74.7%		81.8%		65.8%

				Soms		71.4%		41.9%		44.1%		38.4%		23.1%		16.1%		28.2%

				Nooit		21.4%		22.6%		14.7%		4.5%		2.2%		1.0%		5.1%

				Ik ken het niet						1.5%		1.8%				1.0%		0.8%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Momenteel verschijnt ons bewonersblad drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Momenteel verschijnt ons bewonersblad drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie?		Goed		50.0%		75.0%		77.2%		69.5%		76.8%		77.1%		75.0%

				Mag minder		10.0%		8.3%		8.8%		9.5%		4.4%		3.7%		5.8%

				Mag vaker		40.0%		16.7%		14.0%		21.0%		18.8%		19.1%		19.1%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We hebben de lettergrootte in Woonvenster én onze brieven vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We hebben de lettergrootte in Woonvenster én onze brieven vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering?		Ja, dat is mij opgevallen. Dit vind ik ervan:		11.1%		13.0%		22.8%		31.4%		34.3%		34.4%		31.4%

				Nee, is mij niet opgevallen		88.9%		87.0%		77.2%		68.6%		65.7%		65.6%		68.6%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Ik lees het helemaal niet		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Ja, prima		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd										Total

						30 en jonger		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Nee, de teksten zijn veel te lang		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd				Total

						61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Nee, het woordgebruik is onnodig in gewikkeld		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Ik graag meer foto’s en illustraties ter verduidelijking		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd										Total

						31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)		Nee, anders namelijk:		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u?		Anders, namelijk:		8.3%				6.2%		7.1%		3.3%		2.7%		4.1%

				Neutraal		50.0%		43.3%		35.4%		45.5%		37.0%		38.3%		39.4%

				Afstandelijk		16.7%		10.0%		1.5%		2.7%		3.3%		1.6%		3.0%

				Betrokken		16.7%		20.0%		24.6%		16.1%		22.8%		25.5%		22.3%

				Betrouwbaar				20.0%		24.6%		21.4%		27.7%		27.1%		25.0%

				Verwarrend										0.5%		1.1%		0.5%

				Benaderbaar		8.3%		6.7%		7.7%		7.1%		5.4%		3.7%		5.6%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier?		E-mail		41.7%		33.3%		36.9%		35.7%		35.3%		33.0%		34.9%

				Brief		25.0%		20.0%		21.5%		22.3%		19.0%		32.4%		24.4%

				Beiden (afhankelijk van welke informatie)		33.3%		46.7%		41.5%		42.0%		45.7%		34.6%		40.8%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie?		Nee, omdat		8.3%		33.3%		26.2%		32.1%		23.2%		42.0%		31.5%

				Ja		91.7%		66.7%		73.8%		67.9%		76.8%		58.0%		68.5%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen? Zo ja, vindt u dit een verbetering?		Ja, dat is mij opgevallen. Dit vind ik ervan:				15.0%		10.4%		20.5%		22.4%		16.7%		18.0%

				Nee, is mij niet opgevallen		100.0%		85.0%		89.6%		79.5%		77.6%		83.3%		82.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt?		Nee, ik kan de informatie niet makkelijk vinden, omdat:				10.0%		18.8%		12.3%		6.0%		8.8%		9.5%

				Ja		100.0%		90.0%		81.3%		87.7%		94.0%		91.2%		90.5%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Welke informatie mist u op onze website? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Welke informatie mist u op onze website?		Ik mis:		9.1%		15.0%		22.9%		21.9%		12.7%		10.8%		15.2%

				Geen		90.9%		85.0%		77.1%		78.1%		87.3%		89.2%		84.8%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		WhatsApp * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		WhatsApp		Ja		66.7%		60.0%		48.4%		48.6%		45.1%		35.8%		44.5%

				Nee		33.3%		40.0%		51.6%		51.4%		54.9%		64.2%		55.5%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Chatfunctie * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Chatfunctie		Ja		75.0%		56.7%		54.7%		48.6%		38.3%		25.6%		39.9%

				Nee		25.0%		43.3%		45.3%		51.4%		61.7%		74.4%		60.1%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn?		Ja		50.0%		40.0%		23.4%		14.0%		16.0%		12.5%		17.4%

				Nee		50.0%		60.0%		76.6%		86.0%		84.0%		87.5%		82.6%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Wat kunnen wij verbeteren aan onze communicatie op de Social media kanalen? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Wat kunnen wij verbeteren aan onze communicatie op de Social media kanalen?		Ik heb de volgende verbeterpunten:		16.7%				6.7%				10.7%		4.5%		6.1%

				Weet ik niet / niks		83.3%		100.0%		93.3%		100.0%		89.3%		95.5%		93.9%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken?		Ja		27.3%		25.0%		28.1%		26.0%		21.8%		16.3%		22.0%

				Nee		72.7%		75.0%		71.9%		74.0%		78.2%		83.7%		78.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast? En wilt u toelichten waarom u dat vindt? * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast? En wilt u toelichten waarom u dat vindt?		Toelichting:		18.2%				8.8%		9.4%		7.3%		8.8%		8.1%

				Ik sta hier positief tegenover		72.7%		57.1%		40.4%		39.6%		45.5%		42.2%		44.0%

				Ik sta hier neutraal tegenover		9.1%		35.7%		42.1%		41.7%		45.5%		45.6%		43.1%

				Ik sta hier negatief tegenover				7.1%		8.8%		9.4%		1.8%		3.4%		4.8%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Geen behoefte aan		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Afrekening servicekosten		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Renovatie		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Energie besparing verwijzen naar installatie		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Zelf klussen		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) * Leeftijd Crosstabulation

		% within Leeftijd

						Leeftijd												Total

						30 en jonger		31-40		41-50		51-60		61-70		71 en ouder

		We overwegen wanneer bewoners de video’s handig vinden er nog meer te maken. Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)		Iets anders, namelijk:		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		Total				100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%



Leest u ons bewonersblad Woonvenster door?





Altijd	Soms	Nooit	Ik ken het niet	0.65676567656765672	0.28217821782178215	5.2805280528052806E-2	8.2508250825082501E-3	



Zou u een WhatsApp- of chatfunctie handig vinden op de website?





WhatsApp	Chatfunctie	0.44	0.4	

WhatsApp	Chatfunctie	0.5600000	0000000005	0.6	







Volgt u onze communicatie op de Social media kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn?





Ja	Nee	0.17636684303350969	0.8236331569664902	



Had u al eens eerder een interactieve video van Wooncompagnie bekeken?





Ja	Nee	0.22090729783037474	0.77909270216962523	



Hoe staat u tegenover onze interactieve video’s over het Service abonnement en/of Hinder & overlast?





Ik sta hier positief tegenover	Ik sta hier neutraal tegenover	Ik sta hier negatief tegenover	0.47956989247311826	0.46881720430107526	5.1612903225806452E-2	



Als u mag kiezen, over welke onderwerpen mogen volgende interactieve video’s gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)





Geen behoefte aan	Iets anders, namelijk:	Afrekening 	servicekosten	Zelf klussen	Renovatie	Energie besparing verwijzen naar installatie	0.34714003944773175	5.128205128205128E-2	0.14792899408284024	0.3057199211045365	0.40828402366863903	0.42209072978303747	





Momenteel verschijnt ons bewonersblad drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie?





Goed	Mag minder	Mag vaker	0.74779541446208109	5.8201058201058198E-2	0.19400352733686066	





We hebben de lettergrootte in Woonvenster én onze brieven vergroot. Is dit u opgevallen? 





Ja, dat is mij opgevallen	Nee, is mij niet opgevallen	0.31438721136767317	0.68561278863232678	



Zijn onze brieven en folders voor u duidelijk? (meerdere antwoorden mogelijk)





Ik lees het helemaal niet	Nee, anders namelijk:	Nee, het woordgebruik is onnodig in gewikk	eld	Nee, de teksten zijn veel te lang	Ik graag meer foto’s en illustraties ter verduidelijking	Ja, prima	2.6402640264026403E-2	3.6303630363036306E-2	8.2508250825082501E-3	0.02	3.9603960396039604E-2	0.9	





Wanneer u correspondentie van ons ontvangt, welk gevoel geeft dit u?





Verwarrend	Afstandelijk	Anders, namelijk:	Benaderbaar	Betrokken	Betrouwbaar	Neutraal	5.0505050505050509E-3	3.1986531986531987E-2	4.0404040404040407E-2	5.5555555555555552E-2	0.22222222222222221	0.24915824915824916	0.39562289562289554	





Als wij u informeren, heeft u een voorkeur voor digitale communicatie (e-mail) of op papier?





E-mail	Brief	Beiden (afhankelijk van welke informatie)	0.35016835016835018	0.24242424242424243	0.40740740740740738	



Kijkt u wel eens op de website van Wooncompagnie?





Nee	Ja	0.31462585034013607	0.68537414965986398	



We hebben de lettergrootte op de website vergroot. Is dit u opgevallen?





Ja, dat is mij opgevallen	Nee, is mij niet opgevallen	0.18205128205128204	0.81794871794871793	



Kunt u op onze website makkelijk vinden wat u zoekt?





Nee, i	k kan de informatie niet makkelijk vinden	Ja	9.4871794871794868E-2	0.90512820512820513	





Blad1

		Als brief  verstuurd wordt met bv netjes houden rondom huis ook daarna op terug komen. Nu krijgen mensen een brief en daarna wordt er niets meer mee gedaan

		Als er belangrijk nieuws is op  de website dan een link sturen naar emailadres bewoners.   Btw:qua onderhoud hoor ik wel regelmatig klachten

		Als er een vraag is gesteld in bijv direct regelen moet ik na 6weken smeken om een antwoord. Zeer slecht

		Als ik iets meld bij het buurtteam zou ik graag een terugkoppeling willen of het is opgelost of niet, in mijn geval van Mark de Koning. Gaat erg moeizaam met hem

		aub. alle informatie per brief in de bus.

		Behandel bewoners niet als kleine kinderen

		Beloftes nakomen

		Betere communicatie personeel en bewoners ook fotos schade zorgvuldiger mee om gaan

		Bewonersblad: maak een pagina per gemeente en een algemene.

		Bij mijn laatste klacht heb ik twee keer moeten vragen om actie en nog steeds is de klacht niet opgelost, erger nog, ik hoor gewoon helemaal niets meer.

		Bij werkzaamheden in de buurt graag alle bewoners informeren ipv alleen de bewoners waar werkzaamheden gedaan worden ivm met geluidsoverlast ( vervanging badkamers en toiletten afgelopen jaar)    Graag duidelijk antwoorden als men een vraag/bercht stuurt via de website en deze niet zomaar afsluiten zonder antwoordt. Zou ook fijn zijn als er contact wordt gezocht bij klachten.

		Blijf MIND en stop ivm de RVS de huurverhoging per 01.07.2022

		Blijf schriftelijk contact houden met bewoners. We worden allemaal wat ouder en snappen niet altijd de computer

		Brieven waarop met antwoordenveloppe moet worden gereageerd zoals onlangs inzake zonnepanelen vind ik niet handig. Tegenwoordig haast geen brievenbus in de buurt. Dit soort brieven kunnen beter per e-mail worden gestuurd zodat digitaal kan worden geantwoord

		Checken op taalfouten

		Concreet houden en een online of live bijeenkomst organiseren

		Concrete informatie graag

		Controleer vaker of mensen met Hedera die rotzooi, één grote luizenkwekerij, wel kort genoeg houden in plaats dat het bij mijn de tuinkast groeit en ik mijn kussens kan weggooien.

		Dat als je wat aan geeft dat stuk aan het gaan is , en je wilt waarschuwen dit opgepakt wordt.\En je een goed en fatsoenlijk antwoord krijgt. Communicatie is bij u bedrijf een moeilijk punt.

		De afhandeling van “ tickets” kan beter.

		De communicatie is over het algemeen goed, het zal beslist wel eens fout lopen maar vaak komt dat van twee kanten

		De tijd nemen als er iets is.

		Directere communicatie  Afspraken op tijdstippen ipv tussen 8-13 u of 13-17u

		Dit is marketing geen communicatie.

		Doelgericht. Met actie of interactie tot gevolg.

		Doorgaan op de ingeslagen weg zoals verbeteren van de toegankelijkheid en feedback vragen.

		Duidelijke antwoorden op klachten/meldingen m.b.t overlast vd buren.  Terugkoppeling vd acties die zijn ondernomen, zoals de wijkagent etc....

		Duidelijkere en volledige informatie

		Duidelijkheid

		Een terugkoppeling van iet, zou fijn zijn. Als je bijvoorbeeld ergens een melding van hebt gedaan en wooncompagnie heeft hier actie in ondernomen, zou het fijn zijn als je hier ook wat van hoort.

		Een voorbeeld , het Buurtplein werd gerenoveerd. Prachtig mooi maar onze 5 parkeerplaatsen werden volgebouwd met keten. Daar wer niets aan ons verteld . Veel te lang geduurd.

		Er is bij mijn woning meerdere keren een renovatie, aanpassing gemeld die achteraf niet doorging.  Daar heb ik geen informatie over gekregen.   Dus je krijgt dan een aannemer in huis en verwacht meer info over de  renovatie en dan komt er geen info.   Dat is zeer frustrerend aangezien je dan weer jaren moet wachten tot je weer aan de beurt bent.   Graag duidelijker communiceren, ook als het niet lukt om dingen uit te voeren zoals gepland.

		gebruik niet van die stinkende inkt voor het krantje, ruikt echt chemisch

		gewoon,ouderwets een brief over belangrijke zaken.Filmpjes zijn leuk voor de makers.vooral blijven doen! brief per email is prima .veel plezier met de woonkrant en videoproduktie.Scheelt personeel concludeer ik.

		Graag een duidelijke uitleg wat er precies staat te gebeuren zou veel helpen voor veel mensen want soms is het niet geheel duidelijk wat er gaat gebeuren, bv als het om een reparatie cq vervanging gaat. Zoals bij mij onlangs de schrobput dicht gemaakt werd. Voor mij was t niet duidelijk wat er gedaan zou worden maar voor de uitvoerder ook niet.Die moest een belletje plegen om te vragen wat de bedoeling was.

		Het leesvenster ruikt verschrikkelijk. Weet niet of dit aan het papier of aan de inkt ligt….🥴

		Het stoort mij dat er informatie staat op sociaal media. Er zijn nog steeds mensen zonder computer. Sociaal media kan je beter mijden

		Het woonvenster is prachtig en informatief, maar mag wat mij betreft wel op wat minder dik en luxe papier gedrukt worden. Zeker als het meer als 3 x per jaar uitkomt. Scheelt in kosten en voor milieu

		Het zou fijn zijn als het allemaal iets persoonlijker wordt en werknemers hun naam vermelden bij correspondentie. Dit gebeurt namelijk niet altijd en is het lasteig te achterhalen welke persoon wat regelt.

		Het zou wel wat minder zakelijk kunnen.

		Hoe het er voor staat met aanpassen van de huizen aan het gasvrij worden

		Hou het duidelijk ook voor de anders talig Nederlandse huurders belangrijk niet te veel moeilijke woorden

		hou t taalgebruik simpel.gelukkig doen jullie dat al heel goed in mijn ogen.

		Hou vooral rekening met ouderen waar sociale media niet altijd is ingeburgerd.

		ik ga er van uit dat u uw best doet om een goede heldere duidelijke brief, email etc. te maken.  Even vreemde ogen laten kijken kan nooit kwaad.

		Ik heb eigenlijk geen tips... Wat mij wel opvalt is dat als je soms belt met Wooncompanie : het scheelt wie je aan de telefoon hebt, de 1 heel meelevend - de ander toch minder geïnteresseerd.... Verder alles oke !!

		Ik verwonder mij telkens als huurder met evt vragen ik antwoord krijg maar nooit daadwerkelijke feedback

		Ik vind het contact aan de telefoon vaak stug en niet heel vriendelijk Je krijgt soms het gevoel niet serieus genomen te worden. Dit maakt de drempel om dan in contact te komen hoog en dat is jammer.

		Ik zou graag media ondertiteling omdat ik doof ben.

		In het Engels misschien?

		Ja alleen als het belangrijk is

		Ja, antwoorden op hun tel, kontaktform. Of brief Ben zeer ontstemd hierover

		Ja, bijvoorbeeld de rookmelders, monteur is langs geweest, ik was niet thuis, er staat een tel.nr. maar deze man is of in gesprek of belt niet terug als je iets inspreekt, heel vervelend

		Ja, blijf dit doen er zijn oudere die geen computer / tablet of smartphone hebben en die mogen niet in een zwart gat vallen als het gaat om communicatie.

		Ja, wel mee door blijven gaan ook al maak ik er zelf geen gebruik van. Ik lees de brieven  wel altijd snel even door .  Niet alles digitaal dat is niet voor iedereen goed. Mijn ouders bijvoorbeeld hebben geen eens een computer of smartphone en die zijn vast niet de enige

		Laat ook iets weten als het niet doorgaat wat u aankondigt. Heb nog een brief van meer dan jaar terug waarin u aangeeft rookmelders te gaan plaatsen. Nooit gebeurd.

		Mag wel wat vriendelijker en respectvoller met ruimte voor direct contact (mondeling). Buurtteam nogal onzichtbaar in realiteit.  Tot slot: Graag ook enquête over mondelinge communicatie.

		meer informatie wat betreft verbetering aan de woning, tijd enz., bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen, wanneer enz.

		Meer inlevingsvermogen vermogen bij sommige klachten

		Meer telefonisch of persoonlijke contact mogelijkheden erbij vermelden. Een brief is soms onvolledig. En vragen kunnen stellen is fijn.

		meer terugkoppelen bij melden van klachten

		Meer uitgebreide informatie en verwijzing naar instanties of hoe en met wie je contact moet zoeken voor wat

		Misschien niet alleen in het Nederlands,wij hebben in Edam mensen uit Syrie, Somalie en Marokko

		Nog nooit een woonconsulenten of iets in die trant gezien de afgelopen 6 jaar

		om papier te sparen, digitaal op de site.

		Op iedere vraag een eerlijk antwoord.

		Rekening houden met de leeftijd voor wie de communicatie geldt

		Ruim van te voren per brief aangeven als er iets is of gaat gebeuren aan het huis enz. Wat ik al aangaf misschien leuk om elke keer een wijk onder de loep te nemen en erover te vertellen. Zo maak je de bewoners kennis met de verschillende wijken in de verschillende plaatsen.

		Schriftelijk is oke

		Snellere communicatie

		Toch het liefst digitaal met een herinnering op de mail, scheelt weer een boom :)

		Vaker doen als er werkzaamheden zijn of reparaties. Maar ook als er wat besproken is met Wooncompagnie. Dit kan ook per mail.

		venster blad is zonde van jullie geld. ik lees het niet. blader het door maar het gaat altijd over algemene zaken die mij niet interesseren of gebieden waar ik niet woon en dus geen interesse in heb.

		Voor ouderen boven de 75.......liever schriftelijk

		Vriendelijke toon, zich kunnen verplaatsten in mensen met weinig geld die niet eens een service abonnement zich kunnen veroorloven en met zeer veel moeite de huur betalen die elk jaar omhoog gaat!!!

		Wees eerlijk, praktisch en compleet. Huurders zijn ook mensen.

		Weinig persoonlijke communicatie

		Weten wat de situatie van het betreffende wooncomplex is.

		Woonaanbiedingen per post aangereikt!  Ik sta al zolang ingeschreven en heb een goed eengezinswoning huis in te leveren!

		Zorg dat mensen kunnen inloggen ook zonder idin, niet iedereen doet telebankieren
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