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Fijn en ongestoord wonen voor een

eerlijke prijs in een duurzame woning. 

Dat maken we iedere dag weer waar voor onze 70.000 
bewoners. Bij alles wat we doen, staan zij centraal. Onze
grootste maatschappelijke prestatie ligt in het beschikbaar
hebben en houden van een grote voorraad betaalbare
huurwoningen. Ons werkgebied is Metropoolregio
Eindhoven.



Welkom bij Woonbedrijf
Kerngegevens Woonbedrijf 2021*

*De peildatum voor deze kerngegevens van Woonbedrijf is 01-01-2022



Welkom bij Woonbedrijf
Onze resultaatgebieden

Fijn en ongestoord wonen Beschikbaarheid 

van betaalbare

huurwoningen

Duurzaamheid



Ambitie Woonbedrijf
Waarom focus op Fijn en Ongestoord wonen?

Doelstellingen 2027
85% woont fijn in de woning ('22 - 68%)
80% woont fijn in de buurt ('22 – 68%)

5% woont niet fijn in de woning ('22 – 14%)
10% woont niet fijn in de buurt ('22 – 14%)



FIJN WONEN

MONITOR



Waarom vraagt dit om een ander type onderzoek?
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Waarom vraagt dit om een ander type onderzoek?



Waarom vraagt dit om een ander type onderzoek?
Hoe het werkt

• Op zoek naar de woonbeleving

• Open vragen en antwoorden in taal van de bewoner

• Analyse achteraf op dominante behoeften en emoties (Plutchik)

• Combinatie behoefte en emotie geeft richting naar onvervulde behoefte > mogelijke focus

• Inzicht en sturingsinformatie op verschillende niveaus (strategisch,tactisch, operationeel)

• Inzicht van bewoner, straat, complex, buurt tot stad(sdeel)

• Aan de slag met dat wat voor de bewoner het meest van belang is



Hoe fijn wonen jullie?

• 96% ervaart een positieve woonbeleving

• Emoties i.r.t. wonen: 69% ervaart blijdschap, 25% vertrouwen en 3% angst

• Bij 3% kon geen emotie worden vastgesteld

• Voor 53% speelt de ‘aantrekkelijkheid woonomgeving’ een dominante rol in de woonbeleving

• Twee quotes vanuit alle deelnemers op de vraag ‘vertel eens hoe je woont’

Resultaat demonstratie Fijn Wonen Monitor



VAARTBROEK VOLGENS

BEWONERS EN DE

BUURTKIJKER



Welkom in Vaartbroek

• Ruim 5.000 inwoners

• 2.500 woningen

• 1.468 Woonbedrijf 

woningen



Hoe fijn wonen bewoners in Vaartbroek?

58% woont fijn, 13% niet fijn. Verloedering omgeving grootste aandachtspunt.

55% woont fijn, 18% niet fijn. Staat van onderhoud grootste aandachtspunt.

Negatieve woonbeleving in het algemeen

Doelstellingen 2027

85% woont fijn in de woning

80% woont fijn in de buurt



Wat speelt er in de woonomgeving?



Vaartbroek volgens de Buurtkijker
Thema veiligheid scoort lager dan gemiddeld 
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Vaartbroek volgens de Buurtkijker

indicatoren

Thema wonen en woonomgeving scoort ook lager dan gemiddeld 
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Buurtkijker versus Fijn wonen Monitor

Overeenkomsten

• Thema's verloedering

• verkeersdrukte in beide onderzoeken een aandachtspunt

Wat valt op?

• Problemen met (hang)jeugd scoort in Buurtkijker ongunstig

• Woonbedrijf bewoners benoemen dit niet

• Gevoel van onveiligheid/criminaliteit/overlast scoort in buurtkijker ongunstig

• Woonbedrijf bewoners benoemen dit ook, maar in iets mindere mate

• In vergelijking met rest van Eindhoven zijn de harde cijfers niet verontrustend



Hoe werken we aan leefbaarheid in de buurt?

Voor alle buurten stelt afdeling Buurtbeheer een buurtvisie op.

o Woonconsulent leidend, buurtbeheerder en vakman sluiten aan

o Veel kennis aan tafel: gebiedskennis, bewoners, doelgroepen, netwerk, veiligheid, 

aankomende projecten, technische staat, F&O resultaten, ….

o Vanuit Buurtbeheer kijken we naar de lange termijn op de thema’s:

• Beschikbaar

• Betaalbaar

• Leefbaar

• Bewoners

• Duurzaamheid



Buurtvisie

o We leggen onze doelen/opgave vast op genoemde thema’s

o Doel: invloed uitoefenen in buurt, input voor complexstrategie assetmanager

of bijvoorbeeld bij bepaling streefhuren

Buurtactieplan

o Acties vanuit de buurtvisie leggen we vast een in buurtactieplan

o 2022: we starten met 12 buurten met een grote opgave op “niet fijn” wonen

en/of andere leefbaarheidsvraagstukken

Hoe werken we aan leefbaarheid in de buurt?



- Inzet schonebuurtcoaches

- Vergroenen/ontstenen tuinen

- Inzet flexwonen in kader van leefbaarheid

- Versnellen verduurzaming n.a.v. F&O onderzoek

- Vervolgonderzoek! Daarom zijn we nu ook in Vaartbroek

We werken toe naar het samenstellen van een gereedschapskist
met buurtgerichte acties die werken!

Hoe werken we aan leefbaarheid in de buurt?
Voorbeelden activiteiten uit buurtactieplan/buurtvisie





AAN DE SLAG

IN VAARTBROEK

‘De Blije Bakkers’


