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Voorwoord
In 2020 wonen in onze ruim 29.000 woningen 
ruim 55.000 mensen. Sommige bewoners kenne  n 
we goed, vooral als ze actief zijn in bewonerscom-
missies of als we er over de vloer komen vanwege 
werkzaamheden. Maar van het overgrote deel van 
de mensen in onze woningen weten we relatief 
weinig. Zij zijn onzichtbaar omdat ze zelden of 
nooit contact met ons hebben. 
 Een groot bewonersonderzoek dat eind 2020 
is uitgevoerd, brengt daarin verandering. Bijna 
50.000 huurders van de grote Amsterdamse 
woningcorporaties hebben meegedaan. We 
zijn blij dat daar ook heel veel bewoners van 
Lieven de Key bij zitten. Ruim 5.500 van onze 
bewoners vulden de uitgebreide vragenlijst in. 
Dat levert een schat aan informatie op. Over 
hun leeftijd, inkomen en achtergronden, over 
de tevredenheid met hun woning, hun buurt 
en onze dienstverlening, over hun wensen om 
te verhuizen en hun mening over verduurza-
ming. Met al deze informatie kunnen we beter 
inspelen op de behoeften van onze bewoners, 
bijvoorbeeld in onze renovatieprojecten, nieuw-
bouwprojecten en dienstverlening.
 In dit overzicht leest u de belangrijkste resul-
taten uit het bewonersonderzoek. Het geeft een 
goed beeld van onze bewoners: wie zij zijn en 
wat zij vinden van de bijdrage die Lieven de Key 
levert aan wonen in de stad Amsterdam.

“ Ruim 5.500 huurders van Lieven de Key 
vulden de uitgebreide vragenlijst in. 
Dat levert een schat aan informatie op, 
waardoor wij beter kunnen inspelen op 
de behoeften van onze bewoners.”

• Het gezamenlijke bewonersonderzoek van de 
Amsterdams corporaties heet HIRA: Huren In 
de Regio Amsterdam. Een samenvatting is de 
vinden op de website van de Amsterdamse 
Federatie van Woningcorporaties.

• Ruim 50.000 Amsterdamse huurders hebben 
eind 2020 de online vragenlijst ingevuld. 

• In sommige buurten zijn mensen ook telefo-
nisch benaderd. 

• Alleen huurders van sociale huurwoningen of 
vrijesectorwoningen van een Amsterdamse 
corporatie kregen een vragenlijst. Studenten 
en huurders van onzelfstandige woningen 
konden dus niet meedoen. 

• 5.524 bewoners van Lieven de Key hebben 
meegedaan. Dat is 35% van de benaderde 
huurders, een erg hoge respons. 

• Daardoor zijn de resultaten representatief voor 
alle bewoners. Behalve wat betreft het oplei-
dingsniveau: er hebben relatief veel mensen 
met een hogere opleiding meegedaan.
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Voordat we ingaan op de mening van onze bewoners is het goed om 
te weten wie zij zijn. Uit het bewonersonderzoek komen we meer te 
weten over hun leeftijd, de samenstelling van hun huishouden en wat 
voor opleiding ze hebben gevolgd.

1  Wie zijn onze bewoners?

Jong en oud
Onze bewoners zijn gemiddeld 52 jaar oud. Dat 
is vrijwel hetzelfde als bij de andere Amster-
damse corporaties en een stuk ouder dan de 
gemiddelde leeftijd van alle Amsterdammers. 
Maar dat gemiddelde zegt eigenlijk niet zo veel; 
interessanter is het om te kijken naar de verde-
ling over verschillende leeftijdsgroepen. 
 Een op de vijf bewoners is jonger dan 35 jaar. 
Dat is veel in vergelijking met andere corpora-
ties. De meeste jongeren wonen in de stads-
delen Noord en Nieuw-West. Daar hebben we 
de laatste tijd veel nieuwe jongerenwoningen 
gebouwd, bijvoorbeeld Lieven en NoordDok.
 Er zijn ook veel oudere bewoners: ruim een 
kwart van onze bewoners is ouder dan 65. In 
Diemen, Zuid en Zuidoost wonen relatief veel 
oudere mensen, bijvoorbeeld in de senioren-
complexen Aquinohof en Berkenstede.

Vaak alleenstaand
Ruim de helft van onze bewoners is alleen-
staand. Dat komt onder andere doordat de 
bevolking vergrijst: oudere mensen verliezen 
hun partner en blijven alleen over in de woning. 
Er wonen relatief veel oudere alleenstaanden 
in onze gezinswoningen, terwijl gezinnen in te 
kleine appartementen zitten. Ook de trend van 
individualisering speelt een rol. Steeds meer 
mensen kiezen ervoor om alleen te wonen. De 
relatief kleine woningen van Lieven de Key zijn 
juist voor een- en tweepersoonshuishoudens 
heel geschikt.

Opleidingsniveau
Het opleidingsniveau van onze bewoners ver-
schilt nogal. Jongere bewoners zijn meestal 
hoger     opgeleid dan oudere. Dat komt doordat 
het opleidingsniveau in heel Nederland de laat-
ste decennia is toegenomen. Een andere reden 
is dat mensen met een hogere opleiding vaker 
doorstromen naar bijvoorbeeld een koopwoning 
of een vrijesectorwoning. 
 Een hogere opleiding betekent niet per se een 
hoger inkomen. Ook de meeste van onze hoog 
opgeleide bewoners behoren tot de doelgroep 
van de sociale huur. Wel wonen zij vaker binnen 
de ring dan erbuiten.

“Een hogere opleiding 
betekent niet per se een 
hoger inkomen.”
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Leeftijdsopbouw onze bewoners
per stadsdeel

Huishoudenssamenstelling
per stadsdeel

65 jaar of ouder

35 tm 64 jaar

tm 34 jaar

 Zuidoost Zuid West Oost Noord Nieuw-West CentrumDiemenTotaal 
Lieven de Key

20%

54%

26%

45% 49%

34%

60%

63%

49%

63%

15%

41%

53%

47%

17%
22%

27% 30%

15%

38%

13%

36% 35%

15%
22%

8% 10%

Leeftijdsopbouw onze bewoners
per stadsdeel 

anders

Twee-oudergezin

samenwonend/
getrouwd

Eenoudergezin

alleenwonend

ZuidoostZuidWestOostNoordNieuw-WestCentrumDiemenTotaal 
Lieven de Key

46%

23%

16%

13%

60%

11%

19%

7%

Huishoudenssamenstelling
per stadsdeel

61%

13%

12%

11%

50%

15%

19%

13%

51%
44%

13%

14%

25%

62%

7%

20%

7%

38%

20%

24%

18%

54%

13%

13%

17%

13%

18%

15%

1  Wie zijn onze bewoners?
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Woonplek naar opleidingsniveau bewoners
per stadsdeel

Woonplek naar opleidingsniveau bewoners
per stadsdeel

36 - 50
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< 35
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55 - 62
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Stadsdeel Centrum

Universitair MasterHbo/BachelorMiddelbaarLaagTotaal Lieven de Key

Opleidingsniveau huurders Lieven de Key
Huurders per stadsdeel

15%

15%

15%

17%

17%

7%

13%

23%

8%

19%

19%

7%

11%

13%

19%

16%

12%

17%

18%

9%

9%

25%

22%

9%

11%

21%

8%

4%

32%

23%

6%

8%

18%

10%

3%
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Opleidingsniveau huurders Lieven de Key
Huurders per stadsdeel
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9%
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32%

23%

6%

8%

18%

10%

3%

1  Wie zijn onze bewoners?
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Tevredenheid over je woonsituatie is vaak een combinatie van de 
woning zelf, het woongebouw en de buurt. In dit hoofdstuk staan de 
aspecten die te maken hebben met de kwaliteit van de woning en het 
woongebouw. Dat zijn zaken waarop Lieven de Key zelf de meeste 
invloed heeft. 

2  Wat vinden onze bewoners van hun woning?

Best tevreden
Onze bewoners zijn best tevreden over hun 
woning: het gemiddelde rapportcijfer is een 7. 
En 44% van onze bewoners geeft zelfs een 8 of 
hoger. Maar niet elke bewoner is even blij. 16% 
van onze bewoners geven hun woning een 5 
of lager. Die onvoldoende heeft met verschil-
lende factoren te maken: de levensfase van de 
bewoners, maar ook de kwaliteit en de grootte 
van de woning.

Ouderen, woonstarters  
en gezinnen
Ouderen zijn het meest tevreden over hun wo-
ning. Meer dan de helft van de 65-plussers geeft 
een 8 of hoger. Zij wonen vaak al geruime tijd in 
relatief grote woningen.
 Ook woonstarters zijn erg tevreden. Ruim 40% 
beoordeelt de woning met een 8 of hoger. Veel 
van onze woonstarters wonen in nieuwbouw en 
zijn waarschijnlijk überhaupt blij dat ze een wo-
ning hebben gevonden in Amsterdam.
 De bewoners tussen 35 en 55 jaar zijn het 
minst tevreden. Dat komt omdat ze vaker een 
gezin hebben. En bijna een derde van de gezin-
nen met jonge kinderen beoordeelt de woning 
als onvoldoende. Omdat de woning te klein is of 
omdat het complex waar zij wonen laag scoort 
op het gebied van leefbaarheid.

Naoorlogse woningen
Onze bewoners zijn het minst tevreden over wo-
ningen die zijn gebouwd tussen 1945 en 1970. 
Mensen die daar wonen hebben klachten over 
de staat van onderhoud, de netheid in het woon-
gebouw en overlast van buren en omwonenden. 
Bijna 60% van de bewoners van deze naoor-
logse woningen wil graag dat we investeren in 
isolatie om geluidsoverlast van buren tegen te 
gaan. 43% van alle bewoners wil graag dat de 
badkamer, douche en wc als eerste worden 
aangepakt bij woningverbetering. Er is dus werk 
aan de winkel. 

Reactie van Lieven de Key
De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in woningverbetering 
van naoorlogse woningen in Nieuw-West. 145 woningen in de 
Anton Waldorpstraat e.o. zijn nu veel beter geïsoleerd. Eerder zijn 
verbeterprojecten uitgevoerd in vooroorlogse woongebouwen, 
zoals het Columbusplein in stadsdeel West. In het voorjaar van 
2022 starten we met een grootschalig verbeterproject in De Punt 
in stadsdeel Noord. 
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Beoordeling woning in geheel
Rapportcijfer naar leeftijd

Beoordeling woning in geheel
Rapportcijfer per bouwjaar 

8-10

6-7

1-5

75 jaar of 
ouder

65-74 
jaar

55-64 
jaar

45-54 
jaar

35-44 
jaar

25-34 
jaar

t/m 24 jaarTotaal 
Lieven de Key

16%

40%

44%

12%

46%

42%

15%

41%

44%

29%

42%

28%

19%

44%

37%

14%

39%

47%

8%

38%

55%

6%

31%

63%

Beoordeling woning in geheel
Tevredenheidsscore naar leeftijd 
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1-5
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1989
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Ouder dan 
1900

Totaal
Lieven
de Key

8%

43%

49%

16%

40%

44% 43%

56%

36%

40%

42%

38%

40%

16%

41%

42%

40%

23%

46%

29% 47%

49%

40%

22%

37%
30%

14%
10%

6%

59%

22%

9% 13%

Beoordeling woning in geheel
Tevredenheidsscore per bouwjaar 

2  Wat vinden onze bewoners van hun woning?
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Prioriteit verbeteren onderdelen woningen/woongebouw

19%

17%

17%

17%

10%

8%

7%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

geen, woning is goed

groenvoorzieningen om het woongebouw/
gemeenschappelijk tuin

buitenkant: gevel, dakgoot, fundering

buitenschilderwerk, buitenkozijnen

anders

afwerking van plafonds, binnenmuren

�etsparkeervoorzieningen in of 
bij het woongebouw

trappenhuis/galerij, lift en andere 
gemeenschappelijke installaties

geluidsisolatie tegen lawaai van buiten

beveiliging tegen inbraak

warmte-isolatie, dubbel glas

keuken/ keukenblok

ventilatie, vochtwering, verwarming, schimmel

geluidsisolatie tussen woningen

badkamer, douche, toilet 43%

7%

4%

8%

10%

17%

17%

17%

19%

20%

26%

27%

32%

38%

40%

“ Onze bewoners zijn best tevreden over 
hun woning: het gemiddelde rapportcijfer 
is een 7. Ouderen zijn gemiddeld meer 
tevreden dan gezinnen.”

2  Wat vinden onze bewoners van hun woning?
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Wat vinden 
onze bewoners 
van de grootte 
van hun woning?



14

Het is belangrijk dat een woning past bij de gezinssamenstelling: niet te 
groot en vooral niet te klein. Van al onze bewoners vindt 61% de woning 
passend. Bijna een kwart vindt de woning klein maar passend. Ongeveer 
13% van de bewoners vindt dat ze echt te klein wonen. 

1 zie: 

3  Wat vinden onze bewoners van de grootte van hun woning?

Ouderen
Vooral mensen boven de 65 jaar vinden hun 
woning geschikt qua oppervlakte. In vergelijking 
met andere bewoners wonen zij relatief ruim, 
maar zij ervaren dit niet altijd als zodanig. 2% 
van de stellen ouder dan 65 jaar vindt hun wo-
ning te groot. Voor een gezin dat juist te krap 
behuisd is, zou die woning ideaal zijn. Er liggen 
dus kansen om deze mensen te laten verhuizen 
naar een woning die beter past bij hun wensen. 
Hiervoor bestaan mogelijkheden via de Amster-
damse regelingen Van groot naar beter en Van 
hoog naar laag. 1

Gezinnen
Huishoudens met kinderen hebben het meest 
last van een woning die te klein is. Dat is niet 
zo gek want zij wonen vaak met veel mensen 
in de kleinere gezinswoningen gebouwd in de 
jaren 50 en 60. Kinderen hebben vaak geen 
eigen      kamer, geen rustige plek om hun huis-
werk te maken.

Jongeren
Woonstarters komen terecht in de kleinere wo-
ningen van Lieven de Key. Meestal vinden ze 
dat geen probleem, maar ze hebben wel een 
duidelijke woonwens. Alleenstaande woonstar-
ters wonen liever in een woning groter dan 40 
vierkante meter. Samenwonende woonstarters 
willen het liefst minstens 50 vierkante meter. 

Reactie van Lieven de Key
We bouwen veel nieuwe woningen voor woonstarters. Deze zijn 
vaak kleiner dan de woonstarters ideaal vinden. Wel hebben de 
woningen meestal een eigen badkamer en keuken. Ook investe-
ren we in dit soort complexen flink in gemeenschappelijke ruimten. 
Zo kunnen we veel woningen bouwen om de woningnood onder 
starters te verlichten. 

www.lievendekey.nl/voorrangsregelingen

https://www.lievendekey.nl/voorrangsregelingen
https://www.lievendekey.nl/voorrangsregelingen
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Passendheid woning
per levensfase

te groot

groot maar 
passend

passend; niet te 
groot, niet te klein

klein maar 
passend

te klein

andersGezin
met kind
>18 jaar

Gezin
met kind
13-17 jaar

Gezin
met kind
<13 jaar

stel
>65 jaar

stel 
35-64 

jaar

stel
<35 jaar

alleen-
staand 
>65 jaar

alleen
staand
 35-64 

jaar

alleen-
staand 
<35 jaar

Totaal 
Lieven 
de Key

13%

52%

24%

9%

13%

36%

45%

6%

10%

33%

51%

5%

17%

4%

62%

14%

29%

9%

50%

11%

12%

28%

48%

10%

14%

4%

65%

16%

37%

21%

36%

5%

24%

27%

44%

4%

13%

15%

62%

8%

13%

22%

57%

7%

Passendheid woning 
per levensfase
 

“Het is belangrijk dat een 
woning past bij de gezins-
samenstelling: niet te groot 
en vooral niet te klein.”

3  Wat vinden onze bewoners van de grootte van hun woning?
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Wat vinden onze 
bewoners van  
hun buurt?
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Netheid en veiligheid
Er zijn flinke verschillen tussen de stadsdelen. 
Bewoners binnen de ring zijn het meest te-
vreden over hun woonomgeving. Nieuw-West 
scoort opvallend laag. 
 De netheid/schoonheid van de buurt hangt 
hier sterk mee samen: 63% van de bewoners 
daar vinden de netheid/schoonheid van de 
openbare ruimte onvoldoende. De buurtbe-
oordeling hangt ook samen met het gevoel 
van (on)veiligheid’s avonds. Hier scoren vooral 
Nieuw-West en Noord slecht. Bijna de helft van 
de bewoners voelt zich in het donker niet veilig 
op straat. 
 Vooral gezinnen met kinderen wonen in buur-
ten die het slechtste scoren. De ouders maken 
zich zorgen over de kwaliteit van de openbare 
ruimte, voorzieningen en de veiligheid op straat. 
Toch voelen onze bewoners zich vaak verbon-
den met hun buurt, ook als zij hun directe leef-
omgeving als vies en onveilig beoordelen. 

Thuisgevoel
Belangrijke aspecten van tevredenheid over 
de buurt zijn bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer, aanbod van winkels, scholen en voor-
zieningen én het thuisgevoel. Zelfs als een buurt 
minder scoort op objectieve waarden, telt dat 
laatste zwaar mee. Het thuisgevoel heeft veel 

te maken met sociale contacten in de buurt. 
Gemiddeld genomen zijn bewoners van Lieven 
de Key daar tevreden over. Maar er zijn flinke 
verschillen. Het hoogste scoort stadsdeel Zuid, 
waar ruim 80% genoeg sociale contacten heeft. 
Het slechtst scorende stadsdeel is Nieuw-West, 
waar maar 66% vindt dat er genoeg sociale 
contacten zijn. Ook in complexen waar zowel 
trouwe huurders als woonstarters wonen, voelt 
het overgrote deel van de bewoners zich thuis en 
ervaren zij de omgang met hun buren als goed. 

Buurtontwikkeling
Amsterdam is volop in ontwikkeling. Door de 
stijgende woningprijzen veranderen de oude 
volksbuurten. De instroom van bewoners met 
een hoog inkomen zorgt voor gentrificatie. Be-
woners van Lieven de Key met een hogere 
opleiding zijn relatief tevreden over deze ont-
wikkeling. Dat komt waarschijnlijk door het 
nieuwe voorzieningenaanbod in deze buurten. 
Bewoners die meer praktisch zijn opgeleid, 
zijn minder positief over deze trend. Zij vinden 
waarschijnlijk dat de identiteit van hun buurt te 
snel verandert. De laatste jaren wijzen met name 
mensen in stadsdeel Noord erop dat gentrifica-
tie het thuisgevoel ondermijnt.

Meer dan de helft van onze bewoners is tevreden over de buurt. Zij 
geven hun directe woonomgeving een 8 of hoger. Er zijn ook mensen 
die niet blij zijn met de buurt waar ze wonen. 15% van onze bewoners 
beoordeelt de buurt als onvoldoende. De omgang tussen verschillende 
leeftijdsgroepen in een woongebouw gaat meestal goed. Bewoners 
geven daarvoor gemiddeld een 7,2. 

4  Wat vinden onze bewoners van hun buurt?

Reactie van Lieven de Key
Onze sociale huurwoningen staan verspreid door Amsterdam. Hier-
mee bieden we tegenwicht aan segregatie en gentrificatie. In ons 
woonbeleid streven we ernaar verschillende inkomensgroepen in 
alle buurten van de stad een kans te geven. Onderhoud van de 
openbare ruimte is sterk van invloed op de tevredenheid van be-
woners met hun buurt. Op plekken waar dit nodig is, gaan we met 
de gemeente in gesprek om het onderhoud te verbeteren. 
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Beoordeling thuis voelen in de buurt
per stadsdeel

Algemene buurtbeoordeling
per stadsdeel

8-10

6-7

1-5

Nieuw-WestDiemenNoordZuidoostWestOostZuidCentrumTotaal 
Lieven de Key

12%

26%

62%

5%

20%

76%

6%

21%

73%

9%

25%

66%

11%

27%

62%

16%

27%

56%

17%

28%

55%

18%

32%

49%

25%

34%

42%

Beoordeling thuis voelen in de buurt
per stadsdeel 

6,8 - 6,9

7,0 - 7,5

6,3 - 6,7

< 6,2

N.v.t.

7,6 - 7,9

Algemene 
buurtbeoordeling

Centrum

Noord

West

Nieuw-West

Zuid

Oost

Diemen

Zuidoost

Westpoort

4  Wat vinden onze bewoners van hun buurt?
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Beoordeling netheid/schoonheid buurt
per stadsdeel

Beoordeling verwachte buurtontwikkeling
per stadsdeel

4,6

5,5 - 6,0

N.v.t.

6,1 - 6,4

Beoordeling netheid/
schoonheid

Centrum

Noord

West

Nieuw-West

Zuid

Oost

Zuidoost

Westpoort

5,9 - 6,1

6,2 - 6,3

< 5,8

N.v.t.

6,4 - 6,6

Beoordeling verwachte 
buurtontwikkeling

Centrum

Noord

West

Nieuw-West

Zuid

Oost

Diemen

Zuidoost

Westpoort

4  Wat vinden onze bewoners van hun buurt?
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Wat vinden onze 
bewoners van 
de huurprijs?
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We streven ernaar om alle bewoners een huur te bieden die past bij 
het inkomen. Toch is de maandelijkse huur voor de meeste mensen 
een belangrijke kostenpost. In het bewonersonderzoek is gevraagd 
naar hun mening over de huurprijs in verhouding tot hun inkomen of 
andere uitgaven. 

2 zie:

5  Wat vinden onze bewoners van de huurprijs?

Betaalbaarheid
Ongeveer 30% van onze bewoners vindt de 
huurprijs goed. De helft vindt de huur hoog, 
maar zegt deze wel te kunnen opbrengen. Voor 
14% van onze bewoners is de huur onbetaal-
baar. Bijna een kwart van de gezinnen met jonge 
kinderen geeft aan dat ze te weinig overhouden 
voor de kosten van levensonderhoud. Zelfs als 
de huur op papier passend is, blijft er weinig 
ruimte voor extra’s, geven deze bewoners aan. 
Dit blijkt ook uit het Nibud betaalbaarheidson-
derzoek.2

 In Nieuw-West, Zuidoost en Diemen zijn veel 
woningen met een lage huur. Toch kampen veel 
bewoners daar met betaalbaarheidsproblemen. 
Het lijkt erop dat die problemen worden veroor-
zaakt door een structureel te laag inkomen en 
niet door de hoogte van de huur. 

Ouderen minder problemen
Bewoners ouder dan 65 jaar hebben de minste 
problemen om de huur te betalen. Dat komt 
deels doordat zij al lang in dezelfde woning 
wonen. Voor hen is de huur lager dan nieuwe 
bewoners zouden betalen. Bovendien hebben 
ouderen vaak een relatief stabiel inkomen uit 
AOW en pensioen, zonder hoge uitgaven aan 
bijvoorbeeld kinderen.

Reactie van Lieven de Key
Lieven de Key levert een bijdrage aan een inclusiever Amsterdam. 
We willen dat mensen met verschillende achtergronden in alle buur-
ten kunnen wonen. Ons woonbeleid draagt daaraan bij: we spreiden 
nieuwe bewoners die wel of geen recht hebben op huurtoeslag 
over de hele stad. Zo werken we aan gemengde complexen in 
sterke buurten.

www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-18-van-sociale-huurders-in- 
amsterdam-zit-financieel-klem

https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-18-van-sociale-huurders-in-
amsterdam-zit-financieel-klem
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-18-van-sociale-huurders-in- amsterdam-zit-financieel-klem/
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-18-van-sociale-huurders-in- amsterdam-zit-financieel-klem/
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Beoordeling thuisgevoel
per levensfase

De huur is laag, ik 
zou makkelijk 
kunnen rondkomen 
bij hogere woonlasten.

De huur is goed, ik 
kan rondkomen en 
extra dingen doen.

De huur is hoog, 
maar ik kan rond-
komen alleen niet 
veel extra's doen.

De huur is te hoog,
ik kan niet rondkomen.

Gezin 
met kind  

>18 jaar

Gezin 
met kind  
13-17 jaar

Gezin 
met kind  

<13 jaar

stel
>65 jaar

alleen-
staand 

35-64 jaar

stel
<35 jaar

alleen-
staand 
>65 jaar

alleen-
staand 

35-64 jaar

alleen-
staand 
<35 jaar

Totaal 
Lieven
de Key

14%

57%

28%

14%

59%

26%

13%

56%

30%

9%

57%

34%

5%

54%

38%

12%

55%

32%

8%

57%

35%

23%

59%

17%

18%

59%

22%

21%

58%

20%

3%

Betaalbaarheid woning 
per levensfase
 

“Zelfs als de huur op papier passend is, 
blijft er weinig ruimte voor extra’s. Dit 
geldt met name voor jonge gezinnen.”

5  Wat vinden onze bewoners van de huurprijs?
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De wens om te verhuizen is een indicatie voor de tevredenheid met je 
woonsituatie. De redenen kunnen heel divers zijn. Vaak gaat het om 
verandering in de persoonlijke omstandigheden waardoor een woning 
te groot of te klein wordt. Maar het kan ook komen door de woning zelf 
of de buurt.

6  Willen onze bewoners blijven of verhuizen?

Willen en kunnen
Ongeveer een derde van onze bewoners heeft 
de wens om binnen twee jaar te verhuizen. 8% 
van de huurders is zeker van plan te verhuizen. 
Een grotere groep – een op de vijf bewoners – 
wil verhuizen maar ziet geen kansen vanwege 
lange wachtlijsten voor een sociale huurwo-
ning of hoge koopprijzen. In Nieuw-West en 
West wonen de meeste mensen die geen mo-
gelijkheid zien om te verhuizen. Ruim 40% van 
de bewoners op zoek naar een nieuwe woning 
kan niets vinden. Hierbij gaat het met name om 
gezinnen die een betaalbare grotere woning in 
Amsterdam zoeken. Woonstarters zijn optimis-
tischer. Zij verwachten dat hun inkomensgroei 
mogelijkheden biedt om op termijn een woning 
te kopen.

Steeds meer honkvast
Hoe ouder mensen worden hoe minder graag 
ze willen verhuizen. Bij driekwart van onze bewo-
ners tot 45 jaar leeft een duidelijke verhuiswens. 
Een belangrijke reden daarvoor is gezinsuit-
breiding. Zij zoeken dus een grotere woning. 
Op latere leeftijd worden mensen steeds meer 
honkvast. Bijna driekwart van de 75-plussers wil 
zeker niet verhuizen.

Redenen
In Diemen, Nieuw-West en Zuidoost wil ruim 
een derde van bewoners met een verhuiswens 
verhuizen in verband met de slechte kwaliteit 
van hun huidige leefomgeving.
 Er zijn opvallend veel huishoudens met vol- 
wassen kinderen die uit het ouderlijk huis willen 
verhuizen. Vooral in Nieuw-West en Noord is dit 
aandeel groot. In maar liefst 1 op de 5 huishou-
dens wonen kinderen die op zoek zijn naar een  
zelfstandige woonruimte.
 Woonstarters moeten verhuizen vanwege het 
aflopen van hun jongerencontract. Veel jonge-
ren wachten het einde van dat vijfjarencontract 
niet af. De doorstroming in jongerenwoningen 
is de eerste drie jaar al hoog. Zij verhuizen als 
ze een andere studie in een andere stad gaan 
doen, als ze gaan samenwonen of als ze de 
sociale sector ontgroeien. Zo maken ze plaats 
voor nieuwe woonstarters.

Waar naartoe?
Meer dan de helft van de bewoners wil binnen 
de eigen buurt blijven. Ruim een derde wil ook 
wel of juist ergens anders naartoe. Voor de 
jongste groep (tot 25 jaar) telt het stadsdeel 
veel minder. Zij willen wel graag in Amsterdam   
blijven.
 Woonstarters willen na hun eerste woning 
graag iets groters, liefst drie kamers. Hierbij   
speelt ook de opleiding een rol. Van praktisch 
opgeleide woonstarters neemt niemand ge-
noegen met een studio. Dit heeft hoofdzakelijk 
te maken met de relatief vroege gezinsvorming  
en/of eerdere overstap naar het werkende leven 
onder deze bewoners. Universitair geschool-
de woonstarters willen dat wel, hoewel  ook zij 
voorkeur hebben voor iets groters.

“ Praktisch opgeleide woonstarters 
willen gemiddeld ruimer wonen dan 
hoogopgeleide woonstarters.”
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Beoordeling thuisgevoel
per levensfase

Percentage bewoners met verhuiswens binnen 2 jaar
per stadsdeel

ik heb al andere 
huisvesting 
gevonden

zeker wel

zou wel willen, kan 
niets vinden, zie 
geenmogelijkheden

eventueel wel, 
misschien

zeker niet

75 jaar 
of ouder

65-74 jaar55-64 jaar45-54 jaar35-44 jaar25-34 jaart/m 24 jaarTotaal 
Lieven de Key

49%

23%

19%

8%

26%

29%

23%

21%

27%

30%

24%

17%

27%

24%

14%

34%

47%

23%

23%

7%

60%

21%

14%

4%

64%

19%

13%

4%

72%

21%

6%

Wilt u (of moet u) binnen 2 jaar verhuizen?
per leeftijdsklasse 

% Bewoners met 
verhuiswens

45 -48

49 - 52

42 - 44

53 - 63

Centrum

Noord

West

Nieuw-West

Zuid

Oost

Diem

Zuidoost

Centrum

Noord

West

Nieuw-West

Zuid

Oost

Diemen

Zuidoost
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Onze bewoners beoordelen de dienstverlening met een 6,4. Dat is een 
krappe voldoende. Het vertrouwen in Lieven de Key om een probleem 
snel op te lossen, scoort lager (een 6,1). Een iets hogere score geven 
bewoners aan het nakomen van afspraken (6,5). Er is dus ruimte voor 
verbetering.

7  Wat vinden onze bewoners van onze dienstverlening?

In contact met Lieven de Key
Een belangrijk aspect van onze dienstverle-
ning is de manier waarop het contact tussen 
bewoner en medewerker verloopt. In veruit de 
meeste gevallen gaat het daarbij om een repa-
ratieverzoek. Het contact verloopt via verschil-
lende kanalen, maar veruit de meeste contacten 
gaan telefonisch. Zo’n 30% van de bewoners 
zoekt contact via e-mail of het contactformulier 
op de website. Ongeveer 8% neemt hiervoor 
contact op met met het wijkteam. 
 Telefonisch contact loopt het beste: dat wordt 
met een 6,8 beoordeeld. Het contact met een 
medewerker van het wijkteam of via het contact-
formulier scoort met een 6,6 ook nog voldoende. 
Contact via e-mail wordt slechter beoordeeld 
met een 5,9. Schriftelijk contact komt niet veel 
meer voor: slechts 2% van de bewoners maakt 
hiervan gebruik. De kwaliteit van dit contact is 
onvoldoende: het scoort een 4,8. 

Kritische bewoners
Bewoners die vaker contact met ons hebben, 
oordelen negatiever over de dienstverlening. Dat 
lijkt logisch: kritische bewoners hebben waar-
schijnlijk vaker contact met ons. Bewoners met 
een hogere opleiding zijn negatiever over onze 
dienstverlening dan praktisch opgeleiden. Zij 
nemen ook vaker contact op om een probleem 
met de woning te verhelpen. Kennelijk stellen ze 
hogere eisen aan hun woning en weten ze de 
manier om dit kenbaar te maken goed te vinden. 
Ze gebruiken bovendien relatief vaak e-mail om 
contact te zoeken, wat de beoordeling verder 
omlaaghaalt. 

KWH
Lieven de Key meet de klanttevredenheid ook 
via het KWH. Daarover rapporteren we in het 
jaarverslag. Bij het KWH worden alleen mensen 
ondervraagd die recent contact met ons heb-
ben gehad. In dit bewonersonderzoek is ook 
de mening meegenomen van mensen die dat 
niet hadden. Deze bewoners zijn over het alge-
meen tevredener. 

Reactie van Lieven de Key
De afgelopen jaren hebben we veranderingen doorgevoerd waar-
door online contact voor onze bewoners makkelijker is geworden. 
 Een 6,4 voor dienstverlening is weliswaar voldoende, maar hier 
zijn we nog lang niet tevreden mee. 2022 staat daarom in het teken 
van het verbeteren van de dienstverlening. Hierbij nemen we alle 
onderdelen van het klantcontact kritisch onder de loep.
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Beoordeling dienstverlening in geheel
naar opleidingsniveau 

Gemiddelde beoordeling contactwijzen

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

Universitair Master

Hbo/Bachelor

Middelbaar

Praktisch

Gemiddelde algemene beoordeling dienstverlening

6,8

6,4

6,2

6,1

Beoordeling dienstverlening in geheel
naar opleidingsniveau

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

SchriftelijkE-mailBalie kantoorWijkbeheerderContactformulierWijkkantoorTelefonisch

6,8

6,6 6,6

6,4

6,1

5,9

4,6

Gemiddelde beoordeling contactwijzen 

“Bewoners met een hogere 
opleiding zijn kritischer 
over de dienstverlening.”

7  Wat vinden onze bewoners van onze dienstverlening?
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Corporaties spelen een belangrijke rol bij het halen van de klimaatam-
bities in Amsterdam. Verduurzaming van het bezit is duur maar nodig. 
Denk daarbij aan isolatie en duurzame energiebronnen in plaats van gas. 

8  Wat vinden onze bewoners van verduurzaming?

“Een overgrote meerderheid 
van de bewoners van 
woningen die tussen 1900 
en 1990 zijn gebouwd staat 
open voor verduurzaming.”

Energielabels
In het bewonersonderzoek is gevraagd naar 
de mening van bewoners over verduurzaming 
van hun woning. Een overgrote meerderheid 
(bijna 80%) van de bewoners van woningen die 
tussen 1900 en 1990 zijn gebouwd staat open 
voor verduurzaming. Dat zijn de woningen met 
de laagste energielabels.

Duurzaam genoeg
Oudere bewoners staan minder open voor 
verduurzaming. Hun woningen hebben vaak al 
een beter energielabel en verduurzaming is dus 
minder urgent. Ook vinden ouderen hun woning 
soms duurzaam genoeg, zelfs met een lager 
energielabel. Ze trekken wel een trui aan.

Voordelen verduurzaming
Verduurzaming van woningen heeft meerdere 
voordelen. Milieuoverwegingen vormen de be-
langrijkste reden voor bewoners om mee te 
doen, gevolgd door comfortverbetering door be-
tere isolatie tegen tocht, kou en geluidsoverlast. 
Voor een op de vijf huurders is kostenbesparing 
het belangrijkst.
 Bij de redenen voor een positieve houding over 
verduurzaming is er verschil op basis van oplei-
dingsniveau. Voor mensen met een praktische 
of middelbare opleiding telt vooral kostenbespa-
ring en comfort. Logisch want zij wonen vaak in 
de minst geïsoleerde woningen en hebben de 
hoogste energierekening. Bij hoger opgeleide 
bewoners, en dat zijn vaak de jongere bewoners, 
staan verbeteringen voor het klimaat bovenaan.
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Belangrijkste redenen verduurzamen 
naar opleiding

Percentage huurders dat woning al energiezuinig vindt 
naar leeftijd en energielabel
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In dit overzicht staan de belangrijkste resultaten van het uitgebreide 
bewonersonderzoek. Statistische analyse van de antwoorden gekop-
peld aan gegevens over de woningen biedt nog veel meer informatie 
over de achtergrond van onze bewoners, hun tevredenheid en wensen. 
Daarmee is het een belangrijke bron voor uitwerking van onze plannen 
en uitdieping van ons beleid. 

9  Wat gaan we doen met deze informatie?

We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld bij 
plannen voor onderhoud en woningverbetering. 
Waar mogelijk proberen we complexen die op-
vallend laag scoren naar voren te halen in de 
planning. Ook bij nieuwbouw zorgen we dat die 
nog beter gaat aansluiten bij de woonwensen 
in dit onderzoek. Zodat onze woningen steeds 
beter gaan passen bij de wensen van wonin-
zoekenden. Bij het opstellen van gebiedsvisies 
of complexplannen weten we ons nu gesteund 
door goede informatie vanuit de bewoners. 
We zullen er dus regelmatig op teruggrijpen bij 
onze inzet om zo veel mogelijk aan hun wensen 
tegemoet     te komen.

Het bewonersonderzoek laat zien dat Lieven 
de Key veel verschillende bewoners heeft. Het 
aantal jongeren neemt toe dankzij de focus op 
woonstarters. Toch is de gemiddelde leeftijd nog 
steeds boven de vijftig. Er zijn dus ook veel ou-
dere bewoners en trouwe bewoners die al jaren 
in onze woningen wonen. Wij verliezen hun be-
langen niet uit het oog.

Het onderzoek onderstreept dat er een flinke 
verbeteropgave ligt voor een aantal woonge-
bouwen uit de jaren 50 en 60. Die scoren op 
diverse aspecten onvoldoende. Ze zijn te klein, 
gehorig en verouderd en ze liggen in de minst 
leefbare buurten. De voorbereidingen om dat 
aan te pakken zijn in volle gang. 

“Bij het opstellen van gebiedsvisies 
of complexplannen weten we ons 
nu gesteund door goede informatie 
vanuit de bewoners. We zullen er 
dus regelmatig op teruggrijpen bij 
onze inzet om zo veel mogelijk aan 
hun wensen tegemoet te komen”
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Kenniscentrum 
Lieven de Key

Het Kenniscentrum van Lieven de Key doet 
onderzoek naar woonstarters en veerkrachtige 
buurten. Als specialist in het huisvesten van 
woonstarters is het van groot belang inzicht 
te hebben in de woonwensen van jongeren 
en hun problemen op de woningmarkt. Op die 
manier kunnen we zoveel mogelijk jongeren 
een geschikte en betaalbare woning bieden. 
Met de kennis van onze trouwe bewoners, over 
woonstarters en over de ontwikkelingen in ‘onze 
buurten’ realiseren wij een fijne woning in een 
leefbare buurt voor al onze bewoners.
 
Lees meer via: 
actueel.lievendekey.nl/kenniscentrum

https://actueel.lievendekey.nl/kenniscentrum
http://actueel.lievendekey.nl/kenniscentrum

