
Bewonersvragenlijst Huurdersplatform Jutphaas Wonen 

Belangrijk vooraf: Vult u de vragenlijst alleen in, als u de vragenlijst 

nog niet eerder dit jaar digitaal invulde.   

Het Huurdersplatform zet zich in voor uw belang als huurder. Wij willen graag weten wie u bent en wat u 

belangrijk vindt. Of u met ons mee wilt denken en zo ja, hoe en hoe vaak. Deze vragenlijst verstuurde 

Jutphaas Wonen eerder dit jaar naar e-mailadressen die bij hen bekend zijn. Maar daarmee bereikten we 

veel huurders niet. Daarom printte Jutphaas Wonen nu de vragenlijst voor ons, Huurdersplatform 

Jutphaas Wonen, en ontvangt u deze bij het bewonersmagazine. Het Huurdersplatform heeft niet uw 

persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en mailadres. Bij de vragenlijst zit ook een 

antwoordenvelop. De ingevulde vragenlijst kunt u in de envelop gratis naar ons terugsturen. U hoeft dus 

geen postegel te plakken. Wij waarderen het heel erg als u de vragenlijst invult en aan ons terugstuurt. 

Door deze vragenlijst in te vullen, geeft u toestemming om uw antwoorden te gebruiken. Al uw 

antwoorden zijn anoniem. Tenzij u uw naam en adres doorgeeft omdat u graag meedenkt. Wij gaan 

zorgvuldig om met uw gegevens en zullen alleen de door u ingevulde gegevens en antwoorden 

gebruiken om ons beter voor u in te kunnen zetten.  

Het invullen van de vragenlijst kost tussen de 5-10 minuten. 

1. Wat is uw geslacht? 

 Man 

 Vrouw 

 Anders  
 

2. Wat is uw leeftijd? 

 <35 

 35-45 

 45-55 

 55-65  

 65-75 

 75+ 
 

3. Tot welke bevolkingsgroep(en) rekent u zichzelf? U bent niet verplicht deze vraag in te 
vullen, maar het geeft ons een beter beeld van wie onze medehuurders zijn.  

 Nederlandse 

 Marokkaanse 

 Surinaamse 

 Turkse 

 Antilliaanse 

 Anders, namelijk: … 
 

4. Welke taal/talen spreekt u? 

 Nederlands 

 Engels 

 Arabisch 

 Turks 

 Spaans 

 Anders, namelijk … 
 

5. Wat is de samenstelling van uw huishouden? 

 Alleenstaand 



 Samenwonend, zonder kind(eren) 

 Samenwonend, met kind(eren) 

 Eenoudergezin 

 Anders, namelijk: … 
 
 

6. Welke situatie is op u van toepassing? U bent niet verplicht deze vraag in te vullen, maar 
het geeft ons een beter beeld van wie onze medehuurders zijn.  

 Werkend 

 Studerend 

 Werkzoekend 

 Gepensioneerd 

 Vrijwilliger 

 Mantelzorger 

 Niet-werkend en niet werkzoekend 

 Arbeidsongeschikt 

 Anders, namelijk … 
 
 

7. In wat voor soort woning woont u?  

 Eengezinswoning 

 Appartementencomplex 

 Seniorenwoning 

 Torenflat 
 
 

8. Hoe lang woont u al in deze woning? 

 <1 jaar 

 1-5 jaar 

 5-10 jaar 

 10-20 jaar 

 20+ jaar  
 

9. Wat is uw postcode? 

 3430 

 3431 

 3432 

 3433 

 3435 

 3436 

 3437 

 3438 

 3439 

 Anders, namelijk …  
 

10. Wij zijn graag betrokken bij wat u bezighoudt. Welke onderwerpen houden u bezig? 

 Leefbaarheid (schoon, heel, veilig) 

 Woonplezier 

 Onderhoud van de woningen 

 Duurzaamheid  

 Openbare ruimte (bijvoorbeeld de straat, plein) 

 Dienstverlening van Jutphaas Wonen 

 Klantenportaal (www.mijn.jutphaas.nl) 

 Overlast 



 Participatie 

 Gezamenlijke voorzieningen (bijvoorbeeld: lift, oplaadpunt scootmobiel, verlicht portiek of 
afgesloten entree) 

 Digitalisering 

 Meer contact met elkaar 

 Anders, namelijk … 
 

11. Over welke onderwerpen zou u graag mee willen praten? 

 Leefbaarheid (schoon, heel, veilig) 

 Woonplezier 

 Onderhoud van de woningen 

 Duurzaamheid  

 Openbare ruimte (bijvoorbeeld de straat, plein) 

 Dienstverlening van Jutphaas Wonen 

 Klantenportaal 

 Overlast 

 Participatie 

 Gezamenlijke voorzieningen (bijvoorbeeld: lift, oplaadpunt scootmobiel, verlicht portiek of 
afgesloten entree) 

 Digitalisering 

 Meer contact met elkaar 

 Anders, namelijk … 

Als u met ons mee wilt denken en/of praten, gaat u dan verder naar de volgende vraag.  
Als u niet met ons mee wilt denken, gaat u dan naar vraag 15. 

12. Hoe zou u graag mee willen praten?  

 Via online vragenformulieren 

 Via een app op uw telefoon 

 Via een sociale media chat (zoals Facebook) 
 Via een koffiegesprek 

 Via bijeenkomsten van het Huurdersplatform 

 Via een bijeenkomst in uw complex 

 Via een panel, workshop of thema avond 

 Anders, namelijk … 
 

13. Hoe vaak zou u mee willen praten?  

 Eenmalig 

 Tot twee keer per jaar 

 Tot vier keer per jaar 

 Maandelijks 

 Ik wil graag langdurig betrokken blijven 

 Daar heb ik geen behoefte aan 

 Anders, namelijk … 
 

14. Als u mee wilt denken of praten, wilt u dan uw gegevens invullen? 

 Ja 
Naam: 
Adres: 
E-mailadres: … 
Telefoonnummer: … 

 Nee 
 

15. Leest u het bewonersblad dat u van Jutphaas Wonen ontvangt? 



 Ja 

 Nee 
 

16. Vindt u het prettig als wij u informeren over het Huurdersplatform in het bewonersblad van 
Jutphaas Wonen? 

 Ja, ik lees jullie artikel in het blad 

 Ja, maar ik zou het blad liever digitaal ontvangen 

 Nee, ik lees het bewonersblad niet en ik heb er geen behoefte aan 

 Nee, ik lees het bewonersblad niet. Ik wil wel graag geïnformeerd worden op een andere 
manier, namelijk… 
 

17. Zou u contactpersoon willen zijn van uw straat of een deel van uw flat? 

 Ja 

 Naam: 
Adres: 
E-mailadres: … 
Telefoonnummer: … 

 Nee 
 

18. Heeft u nog aanvullende opmerkingen? 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

Nogmaals hartelijk bedankt!  

Wilt u direct contact met het Huurdersplatform Jutphaas Wonen (HpFJW)? 

Stuur dan een e-mail naar hpfjw@hotmail.com of bel (06) 84 98 90 79 (voorzitter HpFJW) 
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