
Uitkomsten onderzoek verantwoordelijkheid Portaal voor leefomgeving 
 
 
Inleiding 
Naast het zorgen voor goede en betaalbare woningen in wijken en buurten voelt Portaal zich mede 

verantwoordelijk voor de veiligheid en orde in de wijk, openbaar groen en sociale samenhang.  

Samen met de buurtbewoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties werken we aan 

verbeteringen daar waar dat nodig is.  

 

In onze klantonderzoeken vragen we dan ook al jaren naar de tevredenheid over allerlei 

kenmerken/aspecten van de buurt. We hebben hierbij regelmatig discussie over waar we als Portaal 

echt invloed op kunnen uitoefenen. Op sommige onderdelen hebben we veel invloed, op andere 

minder. We willen hierin voortaan duidelijker zijn, geen valse verwachtingen scheppen en 

doelstellingen formuleren voor die onderdelen die we voldoende kunnen beïnvloeden.  

 

Aan de leden van het PortaalPanel vroegen we daarom van twintig onderdelen van de leefomgeving 

te beoordelen welke verantwoordelijkheid Portaal daarbij heeft in het leefbaar houden van de buurt of 

wijk. 

 

 

Resultaten 

Het onderzoek is gehouden tussen maandag 29 februari en zondag 6 maart 2016. In totaal namen 

456 paneleden deel aan dit onderzoek. We vroegen hen per onderdeel  aan te geven of ze voor 

Portaal geen / een geringe / een gemiddelde / een grote / een hele grote  verantwoordelijkheid zagen. 

 

In onderstaande tabel staan de onderdelen in volgorde van belangrijkheid. De panelleden zien voor 

Portaal de grootste verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de woningen in de buurt en de netheid 

van het woongebouw. Dit herkennen we volkomen, hier ligt onze kerntaak.  

De onderdelen 3 t/m 5 scoren ook hoog. Deze onderdelen zijn door Portaal deels te beïnvloeden.  

 
 

 
 

Hoeveel verantwoordelijkheid heeft Portaal  voor …. (% van de huurders dat antwoordt met 

gemiddelde, grote of hele grote verantwoordelijkheid)

1 De kwaliteit van de woningen in de buurt (aantrekkelijkheid, staat van onderhoud) 91%

2 De netheid van een woongebouw (portiek, trappenhuis, galerij, liften) 88%

3 De algemene ontwikkeling van de buurt 80%

4 Het gedrag van anderen in de buurt (geluidsoverlast, buren, rondhangende groepen, etc.) 78%

5 De mate van veiligheid in de buurt 78%

6 De kwaliteit van de woonomgeving in de buurt (pleintjes, bestrating, bankjes, straatverlichting, etc.) 71%

7 De parkeergelegenheid in de buurt 69%

8 De kwaliteit van het aanwezige groen in de directe omgeving 69%

9 Vervuiling in de buurt (zwerfvuil, hondenpoep, graffiti, etc.) 68%

10 De mate waarin buurtbewoners betrokken zijn bij de buurt 66%

11 Criminaliteit in de buurt (inbraak, vandalisme/vernielingen, geweldpleging, etc.) 64%

12 De mate waarin mensen uit verschillende culturen met elkaar om gaan in de buurt 61%

13 Bepaalde activiteiten in de buurt (drugshandel, prostitutie, overlast gevende horeca, etc.) 61%

14 Het aantal speelvoorzieningen voor kleine kinderen in de buurt 55%

15 Het verkeer in de buurt (lawaai, te hard of onveilig rijden, verkeerd parkeren, etc.) 54%

16 De bereikbaarheid van de buurt met het openbaar vervoer (bus, tram, trein) 53%

17 Het aantal voorzieningen voor ouderen in de buurt 49%

18 Het aantal winkels voor de dagelijkse boodschappen in de buurt 45%

19 De aanwezigheid van onderwijs en kinderopvang in de buurt 42%

20 Het aantal voorzieningen voor jongeren (vanaf 12 jaar) in de buurt 38%



Uit de tabel valt ook af te lezen dat volgens de panelleden voor een aantal onderdelen (14 t/m 20) 

weinig verantwoordelijkheid voor Portaal is weggelegd. Veel panelleden wijzen daarbij ook op de 

verantwoordelijkheid van de gemeente en de bewoners zelf om de buurt leefbaar te houden.  

 

 

Vervolg 

Aan alle medewerkers van Portaal die een functie hebben op het gebied van de leefomgeving, zoals 

de beheerders leefomgeving of de sociaal beheerders, gaan we dezelfde vragen voorleggen. We 

vragen dan niet naar de verantwoordelijk van Portaal voor deze onderdelen, maar de invloed die we 

als Portaal hebben om deze onderdelen te verbeteren. De resultaten hiervan leggen we naast die van 

de uitkomsten van het PortaalPanel. Uiteindelijk willen we een selectie van de twintig onderdelen 

vaststellen welke door Portaal beïnvloedbaar zijn en daar ook minimale normen voor vastleggen (geen 

onvoldoendes in klantonderzoeken). In de klantonderzoeken over tevredenheid met de buurt of 

leefomgeving zullen we de lijst met twintig onderdelen voortaan splitsen in deel waarvoor we voor ons 

zelf verantwoordelijk zien en een deel waar we de verantwoordelijkheid vooral bij de gemeente en/of 

de bewoners zelf zien liggen. 


