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Inleiding
De HSW, HBVL, HVOB en Stichting Huurdersbelang behartigen de belangen van 
de huurders van woningcorporatie QuaWonen. Het werkgebied ligt in de 
Krimpenerwaard. De vier huurdersorganisaties werken samen in het Centraal 
Overleg Huurdersorganisaties (COH). Om de belangen goed te kunnen 
behartigen is het belangrijk dat de huurdersorganisaties op de hoogte is van de 
wensen en meningen van de huurders. De huurdersorganisaties hebben daarom 
in het COH afgesproken een huurdersraadpleging te houden. De 
huurdersorganisaties zijn betrokken bij de prestatieafspraken met de gemeenten 
en QuaWonen. Er worden afspraken gemaakt over onderwerpen die voor de 
huurders van belang zijn. Het COH wil in de huurdersraadpleging onderzoek 
doen naar de mening van huurders over de volgende onderwerpen:



• Beschikbaarheid: 
Wat zijn de verhuiswensen van huurders van QuaWonen? 
Hebben ze behoefte aan toegankelijke of levensloopbestendige woningen? 
Zijn er voldoende voorzieningen in de buurt?
• Leefbaarheid: Wat vinden huurders van de leefbaarheid van de
woonomgeving? Is de leefomgeving heel, veilig en schoon?
• Duurzaamheid: Hebben huurders belangstelling voor het aanbrengen van
energiebesparende maatregelen in de woning? En als die al zijn
aangebracht: wat zijn de ervaringen van huurders ermee?
• Ook zal gevraagd worden of huurders belangstelling hebben voor deelname 
aan het huurderswerk, bijvoorbeeld via een enquête of door het ontvangen van 
een nieuwsbrief.



2.2 Aanpak
Het WKA heeft in overleg met het COH een vragenlijst 
opgesteld over beschikbaarheid, duurzaamheid en 
leefbaarheid. De vragenlijst is omgezet in een digitale 
enquête. Uitnodigingen voor de enquête zijn per e-mail 
verspreid onder alle huurders van QuaWonen van wie 
een werkend emailadres bekend is. 
HSW en HBVL hebben de uitnodigingen ook per brief 
verzonden.


























































































































