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Inleiding 
Onderzoek naar werving (actieve) leden en energiearmoede

Werving (actieve) leden en energiearmoede 

Huurdersplatform SAM is een stichting die de belangen van huurders behartigt bij de 
directie van Domesta. Domesta verhuurt woningen in de gemeenten Hoogeveen, 
Coevorden en Emmen. Het huurdersplatform wordt dan ook vertegenwoordigd door 
Stichting Huurdersbelangen Domesta Hoogeveen (SHDH), Stichting Huurders Van Domesta 
Coevorden (hv doco) en Bewonersraad Emmen (SBDE). In de rest van deze rapportage 
benoemen we de huurdersorganisaties met de volgende afkortingen: SHDH, hv doco en 
SBDE. Het huurdersplatform richt zich op algemene beleidsonderwerpen die voor alle 
huurders van Domesta gelden. 

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de energiearmoede en verduurzaming. 
Daarnaast is de enquête benut om actieve leden te werven voor de 
huurdersvertegenwoordiging. 

Uitvoer van het onderzoek

Het merendeel van de huurders heeft via de e-mail een uitnodiging ontvangen om mee te 
doen. De huurders waarvan het e-mailadres niet bekend was hebben een brief 
ontvangen. Zij konden ook online deelnemen aan de vragenlijst. Het veld werk heeft drie 
weken opengestaan. In de tweede week is er via de e-mail een herinnering verstuurd.

In totaal zijn 1765 vragenlijsten online ingevuld (van de 7571 verstuurde uitnodigingen). 
In de samenvatting staan de belangrijkste resultaten opgesomd. Op de daarop volgende 
pagina’s staan deze resultaten verder uitgewerkt.

Onderzoeksverantwoording

Doelgroepen:

Huurders van de woningcorporatie 

Domesta

Veldwerkperiode: 

Van 16 januari – 5 februari 2023

Respons (n):

1765 respondenten (23% respons)
Niet alle respondenten hebben alle vragen 

ingevuld, hierdoor kan het aantal respondenten 

(n) per vraag verschillen.

Uitvoer:

Online vragenlijst, 

uitnodigingen verstuurd per e-mail en 

aan alle huurders zonder bekend e-

mailadres een brief.
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Leeswijzer 
Weergave resultaten

Resultaten op totaalniveau en naar huurdersorganisatie

In de rapportage staan de resultaten weergegeven op zowel 
totaalniveau (alle huurders van Domesta) als per huurdersorganisatie. 
Wanneer er opvallende verschillen zijn tussen de huurdersorganisaties 
worden deze resultaten ook weergegeven. 

De drie huurdersorganisatie die we onderscheiden zijn:

• SHDH (gemeente Hoogeveen)

• hv doco (gemeente Coevorden)

• SBDE (gemeente Emmen)

Op de volgende pagina’s staan de achtergrondgegevens van de 
deelnemers het onderzoek weergegeven, zowel op totaalniveau als per 
huurdersorganisatie. 

Huurdersorganisatie aantallen

SHDH 691

hv doco 488

SBDE 581

opgeteld 1760

totaal 1765*

*5 deelnemers hebben niet aangegeven waar ze wonen, zij worden wel 

meegenomen in het totaal maar zijn niet onderverdeeld bij 1 van de 

huurdersorganisaties



Achtergrond van de huurders (1 van 3)
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Leeftijd van de huurders en hun gezinssamenstelling

Totaal
(n=1765)

SHDH
(n=691)

hv doco
(n=488)

SBDE
(n=581)

15% 12% 17%

19% 22% 19%

34% 32% 29%

17% 19% 19%

15% 15% 16%

51% 50% 57%

26% 27% 24%

10% 10% 9%

13% 13% 9%

0% 0% 1%

Leeftijd

Huishoud-

samenstelling

15%

20%

32%

18%

15%

52%

26%

10%

12%

1%

34 jaar of jonger

35 – 50 jaar

51 – 65 jaar

66 – 74 jaar

75 jaar of ouder

…alleen

…met partner

…met partner en kind(eren)

…met kind(eren)

…anders 

• Ongeveer een derde van de huurders die heeft deelgenomen aan het onderzoek is tussen de 51 – 65 jaar. De leeftijdsverdeling van de 
huurders is ongeveer gelijk over de huurdersorganisaties.

• Kijkend naar de huishoudsamenstelling valt op dat de grootste groep huurders alleen woont (52%). In Nederland is dit percentage 40% (bron: 
CBS). Het aandeel huurders dat aangeeft alleen te wonen is het hoogst bij de huurdersorganisatie SBDE (57%). 



Achtergrond van de huurders (2 van 3)
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Type woning

Totaal
(n=1765)

SHDH
(n=691)

hv doco
(n=488)

SBDE
(n=581)

53% 57% 43%

34% 21% 39%

12% 14% 12%

1% 5% 4%

0% 3% 3%

Type 

woning

51%

32%

12%

3%

2%

Gezinswoning

Appatement/flat

Levensloopbestendige woning

Boven- of benedenwoning

Anders

• De helft van de huurders woont in een gezinswoning (51%). Ongeveer een derde woont in een appartement/flat. Bij de huurdersorganisatie 
SBDE wonen er iets meer huurders in een appartement of flat vergeleken met de huurders van de andere huurorganisaties. 



Achtergrond van de huurders (3 van 3)
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Belangrijkste bron van inkomsten en het wel/niet ontvangen van huurtoeslag

Totaal
(n=1765)

SHDH
(n=691)

hv doco
(n=488)

SBDE
(n=581)

43% 34% 38%

30% 34% 35%

10% 13% 11%

7% 12% 10%

4% 2% 2%

3% 4% 3%

2% 2% 2%

4% 5% 5%

4% 4% 5%

52% 57% 57%

45% 42% 41%

3% 1% 2%

Bron(nen) 

van inkomen

Wel/geen 

huurtoeslag

39%

33%

11%

9%

3%

3%

2%

5%

5%

55%

43%

2%

Uit loondienst

AOW / pensioen

Arbeidsongeschikt WIA / WAO

Bijstandsuitkering

Eigen onderneming of ZZP

Wajong-uitkering

WW-uitkering

Anders

Zeg ik liever niet

Ontvangt huurtoeslag

Geen huurtoeslag

Weet ik ik niet/ zeg ik liever niet

• De meeste huurders werken in loondienst, daarna volgt als inkomstbron AOW/pensioen. 
• Iets meer dan de helft van de huurders ontvangt huurtoeslag.
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Samenvatting



Samenvatting
Meest opvallende resultaten 

De huurders zijn over het algemeen tevreden over het comfort van de woning

Gemiddeld waarderen huurders hun de woning met een 6,7. Van de verschillende punten van de woning 
wordt de kwaliteit van de woning als geheel wordt het best beoordeeld. De isolatie van de woning wordt 

het minst goed beoordeeld.

De betaalbaarheid van de woonlasten staat bij een groep huurders onder druk

Ongeveer een derde van de huurders geeft aan dat voor hen de woonlasten hoog zijn in verhouding tot 
hun inkomen. Meer dan de helft van de huurders geeft aan nu niet of slechts net aan rond te kunnen 

komen. 

Maar liefst de helft van de huurders geeft aan te besparen op uitgaven of verwacht dit te moeten doen 
om rond te kunnen komen. 

Het merendeel van de huurders let op hun het energieverbruik om kosten te beperken

32% van de huurders heeft of voorziet betalingsproblemen door de stijgende energiekosten. De meeste 
huurders letten hierom op het energiegebruik en vinden energiebesparing ook belangrijk. 

Het thema ‘energiezuinige woningen’ staat in de top-3 van onderwerpen waar de huurdersorganisaties 
aandacht aan moeten geven, maar wel onder ‘betaalbaarheid van de huren’ en ‘goed onderhouden 

woningen’. 

• Over het wonen 

• Betaalbaarheid
woonlasten

• Energiekosten en 
verduurzaming
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Resultaten
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1. Waardering van de woning 



21% 20% 23%
20%

41% 41% 37% 44%

37% 37% 38% 35%

6,7 6,8 6,7 6,7

 Totaal
(n=1509)

 SHDH
(n=590)

 hv doco
(n=415)

 SBDE
(n=499)

 Goed (8-10)

 Voldoende (6-7)

 Onvoldoende (1-5)

Geen mening

12

Gemiddeld waarderen de huurders hun woning met een 6,7

Ongeveer vier van de vijf van de huurders geeft het comfort een voldoende (een 6 of hoger)

V: Welk rapportcijfer geeft u voor het comfort van uw woning? Hierbij staat een 1 voor heel slecht en 10 voor heel goed. (n=1509)

Waardering voor het comfort van de woning (rapportcijfer)
Door afrondingsverschillen tellen de percentages tellen niet altijd op tot 100%.
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De kwaliteit van de woning als geheel wordt het best beoordeeld

De isolatie van de woning wordt het minst goed beoordeeld; de huurders van hv doco zijn het 
minst tevreden hierover

V: In welke mate bent u tevreden over de volgende punten van uw woning? (n=1509)

Tevredenheid over verschillende punten van de woning
Door afrondingsverschillen tellen de percentages tellen niet altijd op tot 100%.

3%

2%

2%

7%

11%

9%

22%

27%

30%

32%

27%

47%

29%

25%

10%

7%

8%

De kwaliteit van uw woning als geheel

De energiezuinigheid van uw woning

De isolatie van uw woning

Geen mening Heel ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden

Totaal

(n=1509)
SHDH
(n=590)

hv doco
(n=415)

SBDE
(n=499)

33% 36% 27% 31%

36% 38% 33% 35%

57% 60% 53% 57%

% tevreden + % zeer tevreden
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Hoe hoger het energielabel hoe de tevredenheid over de isolatie, 
energiezuinigheid en de kwaliteit van de woning als geheel 
Label A+ wordt iets beter beoordeeld dan A++. Dan komt waarschijnlijk door de lagere n bij A++.

V: In welke mate bent u tevreden over de volgende punten van uw woning? (n=587, de categorie ‘weet ik niet’ is hier niet meegenomen)
-De isolatie van uw woning
-De energiezuinigheid van uw woning
-De kwaliteit van uw woning als geheel

Energielabel en tevredenheid over verschillende punten van de woning

isolatie

energiezuinig

-heid kwaliteit

53% 62% 68%

61% 64% 73%

48% 59% 73%

39% 44% 59%

13% 15% 48%

11% 12% 51%

9% 11% 29%

5% 10% 35%

0% 0% 10%

% tevreden + % zeer 

tevreden

A++ (n=34)

A+ (n=85)

A (n=136)

B (n=90)

C (n=109)

D (n=57)

E (n=35)

F (n=20)

G (n=21)
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2. Woonlasten en energiekosten
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58% van de huurders vindt de prijs-kwaliteitverhouding van de woning redelijk

36% van de huurders vindt hun huur in verhouding tot de kwaliteit van de woning te hoog 

V: Hoe vindt u kosten van de huur van de woning ten opzichte van het inkomen van uw huishouden? (n=1604)

5%

5%

5%

5%

1%

2%

1%

1%

58%

60%

55%

56%

36%

33%

39%

38%

 Totaal (n=1604)

 SHDH
(n=622)

 hv doco
(n=447)

 SBDE
(n=530)

 Geen mening  Te Laag  Redelijk  Te hoog

Verhouding hoogte huur ten opzichte van het inkomen
Door afrondingsverschillen tellen de percentages tellen niet altijd op tot 100%.
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49% van de huurders vindt de kosten van de energie t.o.v. het inkomen redelijk

43% van de huurders vindt de energie t.o.v. het inkomen te hoog

V: Hoe vindt u de kosten van de energie van de woning ten opzichte van het inkomen van uw huishouden? (n=1604)

4%

5%

4%

5%

4%

4%

2%

5%

49%

49%

51%

46%

43%

42%

43%

44%

 Totaal (n=1604)

 SHDH
(n=622)

 hv doco
(n=447)

 SBDE
(n=530)

 Geen mening  Te Laag  Redelijk  Te hoog

Verhouding kosten energie ten opzichte van het inkomen
Door afrondingsverschillen tellen de percentages tellen niet altijd op tot 100%.



7%

8%

7%

6%

49%

46%

56%

47%

27%

30%

22%

27%

8%

7%

7%

11%

9%

9%

9%

9%

 Totaal

 SHDH
(n=667)

 hv doco
(n=477)

 SBDE
(n=561)

Ik kom niet rond met mijn inkomen

Ik kom net aan rond met mijn inkomen

Ik kom goed rond met mijn inkomen

Ik kom goed rond met mijn huidige inkomen en heb ruimte om te sparen

Zeg ik liever niet

Rondkomen
Door afrondingsverschillen tellen de percentages tellen niet altijd op tot 100%.
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De helft van de huurders komt net aan rond met het inkomen

De helft van de huurders bespaart op uitgaven om rond te kunnen komen

V: Als het gaat om het iedere maand rondkomen met uw geld, welke situatie sluit het beste aan op uw huidige situatie? (n=1710)
V: Bespaart u op uw uitgaven om rond te komen? Met besparen bedoelen we dat u bepaalde dingen die u nodig heeft niet koopt, niet doet of niet/nauwelijks gebruikt om uw rekeningen te kunnen 
betalen. Als u dit niet hoeft te doen dan kunt u ‘Nee’ antwoorden. (n=1710)

Besparen op uitgaven om rond te komen
Door afrondingsverschillen tellen de percentages tellen niet altijd op tot 100%.

52%

51%

54%

52%

22%

22%

22%

22%

26%

27%

24%

26%

 Totaal

 SHDH
(n=667)

 hv doco
(n=477)

 SBDE
(n=561)

Ja

Nog niet, maar verwacht dit wel te moeten
doen
Nee



5% 5% 4% 5% 5% 5% 3% 5%

8% 11% 13% 11%

25% 22% 29% 26%

41% 37%
42% 45%

41% 41%
39% 42%

43% 47%
41% 39%

30% 32% 30% 27%

Totaal
(n=1574)

SHDH
(n=611)

hv doco
(n=442)

SBDE
(n=516)

Totaal
(n=1560)

SHDH
(n=610)

hv doco
(n=428)

SBDE
(n=517)

(Bijna) nooit

Soms

Heel vaak of vaak

Zeg ik liever niet

19

De helft maakt zich (heel) vaak of soms zorgen over het betalen van de huur

Bijna twee derde maakt zich (heel) vaak of soms zorgen over het betalen van de energiekosten

V: Maakt u weleens zich zorgen dat u de maandelijkse woonlasten (huur en energiekosten) niet kunt betalen? (n=1574)

Huur van de woning

Mate van zorgen over het niet kunnen betalen van woonlasten
Door afrondingsverschillen tellen de percentages tellen niet altijd op tot 100%.

Energiekosten 

(gas, water elektriciteit)
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Door stijgende energiekosten heeft of voorziet 32% betalingsproblemen

Nog niet iedereen heeft zicht op hun rekening, anderen leven zuinig om hoge kosten te voorkomen

V: Wat zijn uw ervaringen met de huidige (hoge) energieprijzen. Wordt u door de stijgende energiekosten geraakt? (n=1604)

21% 21% 20% 21%

7% 7% 8% 7%

25% 24% 24% 27%

11% 10% 10%
13%

36% 38% 38%
32%

Totaal SHDH
(n=622)

hv doco
(n=447)

SBDE
(n=530)

Nee, ik heb een
energiezuinige woning

Nee, ik heb een gunstig
energiecontract

Ja, ik voorzie
betalingsproblemen

Ja, ik kan de extra kosten
niet betalen

Anders

32%

Ervaringen met de huidige (hoge) energieprijzen en toelichtingen 
Door afrondingsverschillen tellen de percentages tellen niet altijd op tot 100%.

Enkele toelichtingen bij anders:

• “Nu nog goed geregeld maar vanaf april 

weet ik het niet, dan een nieuw 

contract.”

• “De energienota van de afgelopen 

periode moet ik nog ontvangen.”

• “Lig op tijd op bed om kosten te 

besparen.”

• “Ja, ik kan het nog betalen, maar dit is 

niet nog een jaar vol te houden.”

• “Het is lastig een balans te vinden in 

voldoende warm stoken en kosten 

beheersbaar houden.”

• “Mijn contract is net afgelopen. Ik kijk 

heel goed naar wat ik verbruik. Ik heb 

een parttime baan, dus moet goed 

uitkijken.”
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De meeste huurders besparen op kleding en uitgaan

Twee derde bespaart op energie en dagelijkse boodschappen

V: Waar bespaart u op of waar verwacht u op te zullen besparen? Meerdere antwoorden mogelijk? (n=1247)

Waar huurders (verwachten) op (te) besparen

70%

69%

66%

65%

56%

50%

37%

32%

20%

12%

4%

2%

Kleding

Uitgaan (uit eten, uitstapjes, etc.)

Gas-, elektriciteit en waterverbruik

Dagelijkse boodschappen

Vakantie

Abonnementen van kranten, tijdschriften

Lidmaatschap van verenigingen

Vervoer (auto of openbaar vervoer)

Medische zorg

Uitgaven/kosten kinderen

Iets anders

Weet ik niet

SHDH
(n=480)

hv doco
(n=354)

SBDE
(n=410)

69% 73% 70%

67% 71% 69%

64% 70% 65%

66% 69% 62%

55% 57% 56%

46% 51% 54%

36% 36% 39%

29% 33% 33%

19% 19% 23%

10% 12% 13%

4% 5% 3%

2% 4% 0%
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3. Stijgende energiekosten en 
verduurzaming
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De meeste huurders vinden energiebesparing in huis belangrijk

V: We willen graag weten of u belangstelling heeft om zelf energie te besparen. Daarom leggen we u een aantal stellingen voor. (n=1509)

Belangstelling om zelf energie te besparen

2%

4%

4%

12%

10%

46% 35%

7%

10%

18%

10%

28%

23%

47%

47%

3%

33%

43%

40%

29%

2%

17%

21%

Ik vind energiebesparing in mijn huis erg belangrijk

Ik wil thuis beter op mijn energiegebruik letten

Energiebesparing interesseert mij niet

Ik ben geïnteresseerd over informatie over
energiebesparing

Ik wil thuis energiebesparende maatregelen nemen

Geen mening Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens

Totaal

(n=1509)
SHDH
(n=590)

hv doco
(n=415)

SBDE
(n=499)

87% 86% 86% 88%

66% 75% 78% 76%

5% 5% 4% 6%

50% 47% 55% 48%

64% 63% 66% 63%

% eens + % helemaal eens

(Let op: deze stelling is negatief 

geformuleerd, daarom is de kleurschaal 

anders.)



6%

14%

23%

15%

19%

10%

6%

3%

4%

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

39% die het 

energielabel van 

de woning kent

24

Twee op de vijf huurders weet wat het energielabel van de woning is

Ongeveer een kwart van deze huurders heeft een woning met energielabel D of lager

V: Welk energielabel heeft uw woning? (n=587)

Energielabels van de woningen van de huurders 
Gecorrigeerd voor het percentage ‘weet ik niet’ (61% van alle huurders)

% Kent het energielabel 

van de woning

39% Energielabel 

C of hoger

77%

Energielabel 

D of lager

23%

SHDH
(n=253)

hv doco
(n=154)

SBDE
(n=179)

A++ 3% 8% 7%

A+ 15% 17% 11%

A 25% 21% 23%

B 15% 12% 19%

C 17% 21% 20%

D 9% 9% 11%

E 6% 7% 4%

F 5% 1% 3%

G 5% 3% 2%
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4. Huurdersvertegenwoordiging en 
belangenbehartiging
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Veruit het belangrijkste thema om als huurdersorganisatie aandacht te geven 
is ‘betaalbare huren’

V: Aan welke onderwerpen moet uw huurdersorganisatie met name aandacht geven om uw belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen? U mag maximaal 3 antwoorden kiezen. (n=1438)

Onderwerpen waar huurdersorganisatie met name aandacht aan moet geven
(Meerdere antwoorden mogelijk, max. 3)

69%

56%

56%

37%

13%

13%

8%

4%

Betaalbare huren

Goed onderhouden woningen

Energiezuinige woningen

Een nette, schone en veilige woonomgeving

Voldoende woningen voor jongeren

Voldoende woningen voor ouderen

Anders, namelijk: (geef nadere toelichting)

Weet ik niet

SHDH
(n=560)

hv doco
(n=393)

SBDE
(n=480)

67% 74% 66%

56% 58% 58%

54% 53% 57%

40% 33% 36%

14% 16% 15%

12% 14% 11%

8% 7% 8%

5% 3% 5%



71%

52%

73%

71%

22%

23%

20%

22%

7%

24%

6%

7%

Klankbordgroep

(digitale) Enquête of panel

Werkgroep

Discussie- of themabijeenkomst

Nee Misschien Ja

27

Er is beperkte interesse om deel te nemen aan huurderswerk 

Grootste interesse in er voor een digitaal panel en discussie- of themabijeenkomst 

V: Zou u in de toekomst mee willen doen met een… (n=1435)
V: Stichting Huurdersbelangen Domesta Hoogeveen, Stichting Huurders Van Domesta Coevorden en Bewonersraad Emmen zijn op zoek naar huurders die actief en constructief de belangen van 
huurders in de regio willen behartigen (bijvoorbeeld in een (bewoners-) commissie of bestuur). Is dit iets voor u? (n=1432)

Zou u in de toekomst mee willen doen met een… 
SHDH
(n=558)

hv doco
(n=393)

SBDE
(n=479)

8% 6% 8%

7% 7% 6%

26% 25% 23%

6% 7% 9%

% ja

82 huurders willen actief worden voor de huurders in de regio in totaal. Waarvan 31 voor SHDH, 20 voor 

hv doco en 31 voor SBDE.



Datum : februari 2023
Auteur : Simone Zwiers
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